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Millî Eğitim Bakanlığından:
ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL
BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak
amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci yurdu ve öğrenci pansiyonu açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullara ait yurt
ve pansiyonlar, yükseköğrenime devam eden öğrencilere barınma hizmeti veren yerler,
22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre açılan yurt ve pansiyonlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 16/8/1961 tarihli ve 351
sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 184 üncü ve 188 inci maddelerine göre açılan ve işletilen yurtlar, 21/5/1986
tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununa ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü ve 189 uncu maddelerine göre açılan ve işletilen sporcu eğitim merkezleri ve olimpik hazırlık merkezleri ile bağımsız spor federasyonları tarafından açılan ve işletilen kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak amacıyla açılan ve işletilen
öğrenci yurdu ve öğrenci pansiyonlarına ilişkin iş ve işlemler ile bu kurumlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel
Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 301 inci, 310 uncu ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Barınma hizmeti: Öğrencilerin öğrenim dönemi boyunca konaklaması, beslenme ve
sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim hazırlıklarını yapmasını sağlayıcı hizmetleri,
c) Belletici: Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine
barınma hizmeti veren kurumlarda, öğrencilerin ders çalıştığı ve ödevlerini yaptığı etüt odaları
ile yemekhane ve yatakhanelerde düzeni sağlayan en az yükseköğretim mezunu görevliyi,
ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
d) Kanun: 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri
Hakkındaki Kanuna Ek Kanunu,
e) Kurucu: Kurumun sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi ve iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,
f) Kurucu temsilcisi: Tüzel kişilik adına yetkili gerçek kişiyi,
g) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren öğrenci yurdu ve öğrenci pansiyonunu,
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ğ) Kurum kontenjanı: Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak kurumda barınabilecek en fazla öğrenci sayısını,
h) Kurum yönetimi: Müdür, müdür yardımcısı ve yönetim memurunu,
ı) Öğrenci pansiyonu: Ortaöğretim kurumu öğrencileri için bağımsız bir bina veya etrafı
ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan
oluşan en az bir ay olmak üzere barınma hizmetlerinin sunulduğu kurumu,
i) Öğrenci yurdu: Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri ile ortaöğretim kurumları öğrencileri için bir binadan veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde
tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan, yatakhaneleri, ortak kullanım alanları bulunan
ve toplu hizmetlerin sunulduğu kurumu,
j) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten itibaren ertesi ders yılının başladığı tarihe
kadar geçen süreyi,
k) Özel barınma hizmetleri modülü: Kurumların bilgilerinin elektronik ortamda kullanım esasına bağlı olarak tutulduğu ve Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,
l) Veli: Öğrencinin annesini, babasını veya kanuni sorumluluğunu üstlenmiş kişiyi,
m) Yönetici: Kurumları yönetmek üzere görevlendirilen müdür ve müdür yardımcısını,
n) Yönetim memuru: Kurumların kayıt kabul, devam, devamsızlık, alım, satım, teslim
alma ve işletmeye ilişkin diğer iş ve işlemler ile nöbet saatlerinde yönetici adına kurum yönetimini üstlenen, müdür ve müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda müdüre vekâlet eden
ve yönetici tarafından verilen diğer görevleri yürüten personeli,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Açma ve Kapatma, Kurucu, Kurucu Temsilcisi,
Kurum Binaları ile Kurumun Devri ve Nakli
Kurum açma, kurucu ve kurucu temsilcisi
MADDE 5 – (1) Kurumların, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları
valilik tarafından verilir. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan kurumlara kurum açma izni ile
iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için kamu tüzel kişiliğinin mevzuatına uygun
karar veya onaylarının bulunması gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunması gerekli
kültür varlıkları listesine alınan binalarda barınma hizmeti veren kurumlara 21/7/1983 tarihli
ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri uyarınca izin verilir.
Bu binalarda bu Yönetmelik hükümlerine göre aranacak şartlar Bakanlıkça belirlenir.
(2) Kurucu ve kurucu temsilcisinin en az lisans mezunu olması şarttır.
(3) Kurucular ve kurucu temsilcileri ile tüzel kişi kurucuların yönetim organlarının üyelerinde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına
karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine
ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı
olmaması şartı aranır.
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(4) Gerçek kişi kurucu ve kurucu temsilcisi yetkilerini başka bir kişiye devredemez,
yetkilerini kullanmak üzere vekil tayin edemez. Bir kurucu temsilcisi birden fazla kurucuyu
temsil edemez.
(5) Kurum açmak isteyenler, Ek-1’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu
açacaklar için başvuru formu ve Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat ederler.
Valilikçe yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) Kurum açmak üzere yapılan müracaatın; bu Yönetmelikte belirtilen
şartlar ile kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne ve seviyelerine göre Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce beş iş günü içinde, maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı olmak üzere en az iki kişi görevlendirilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında görevlendirilenler, görevlendirme onayının kendilerine
tebliğ tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde incelemesini sonuçlandırır. İnceleme sonucunda düzenlenen raporda uygun görüş verilmesi ve valilikçe de uygun görülmesi hâlinde
on beş iş günü içinde Ek-2’de yer alan kurum açma izin belgesi ve Ek-3’te yer alan iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
(3) Kurum açma izni verilen kuruma ait tüm bilgiler, ilgisine göre kurum müdürlüğü,
il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce özel barınma hizmetleri modülüne kaydedilir.
(4) Kurum, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendikten sonra
öğrenci kaydı yapabilir ve faaliyetlerine başlayabilir.
(5) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden her ne ad altında
olursa olsun ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti
veren yerler ile öğrenci ibaresi kullanılarak faaliyet gösteren barınma yerleri açılamaz ve işletilemez. Kanunun 1 inci maddesi hükmü gereği her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma
hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin ruhsatsız yürütülmesi hâlinde valilikçe brüt asgari ücretin
yirmi katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.
(6) Kurum bilgilerinde değişiklik olması durumunda kurum açma izni ile iş yeri açma
ve çalışma ruhsatı yeniden düzenlenir.
Ad verme
MADDE 7 – (1) Kurumlara, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda
kurumun amacına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan, Türkçe ad verilir. Kurumlara,
ülkemizin millî ve manevi değerlerini temsil eden adlar verilebilir ancak ülke, millet, kıta, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere kurumların adlarını varsa kısaltma ile birlikte kullanması esastır.
Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri
açma ve çalışma ruhsatında yer alır.
(2) Kurumlar, tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum açma
izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını ve/veya kısaltmasını kullanır.
(3) Kurumların ad ve unvanlarının başka kurumlar tarafından kullanılmasında; 7/12/1994
tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.
Kurum tabelaları
MADDE 8 – (1) Kurumlar, açılış izinlerindeki adlarının yer aldığı tabelalarını 9/8/2006
tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım
Yönetmeliği uyarınca uygun bir yerde bulundurmak zorundadır.
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Kurum kontenjanı
MADDE 9 – (1) Kurumlara, türlerine göre aşağıda belirlenen asgari kontenjana göre
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir:
a) Öğrenci yurdu için en az kırk öğrenci.
b) Öğrenci pansiyonu için en az otuz öğrenci.
(2) Kurum kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin usul, esas ve standartlar Bakanlıkça
belirlenir.
Kurum binaları
MADDE 10 – (1) Kurum açılacak binalarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık
yerler veya alkollü içki satılan yerler ile ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci yurt ve pansiyonları arasında kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklığın bulunması zorunludur. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, bina
ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda
ise en yakını esas alınır. Öğrencilere barınma hizmeti veren kurumların binaları ile akaryakıt
istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında
kuş uçuşu en az yüz metre mesafe bulunması zorunludur. Bu bentte belirtilen mesafelerin ve
işletmelerin tespitinde kurum açma izni verilmesi için inceleme yapanlar tarafından gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapılır.
b) Kurum binaları ve bahçelerinde baz istasyonları bulunamaz.
(2) Barınma hizmetleri; ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine öğrenci yurtlarında, ortaöğretim kurumları öğrencilerine öğrenci yurt veya pansiyonlarında verilir. Bu kurumlar müstakil binalarda veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binada açılır.
(3) Zemin katı dışında kurum açılacak binalarda, asansör veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gereklidir. Asansörün engelliler için
Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara, taşıma ve iletme sistemlerinin ise Türk
Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelliler için belirlediği kat sınırı, merdiven yapısı ve azami yük taşıma şartına uygun
olması zorunludur. Ancak kuruma ait binanın zemin katında barınma hizmetinin verilebilmesi
ve bu kata engelli erişilebilirliğinin sağlanması hâlinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik
şartı aranmaz.
(4) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma
hizmeti veren kurumlarda yatakhaneler en az üç, en fazla altı öğrenci barınacak şekilde düzenlenir.
(5) Kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları veya diğer ilgili kurum veya kuruluşlara kurum
yönetimince kontrol ettirilir. Kontrolleri yapan kurum veya kuruluşlarca düzenlenen raporun
bir örneği kurum tarafından bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir, bir
örneği de denetlemeye yetkili olanlara sunulmak üzere kurumda muhafaza edilir. İl veya ilçe
millî eğitim müdürlüğünce eksiklik tespit edilmesi durumunda 41 inci maddenin dördüncü fıkrası doğrultusunda işlem yapılır.
(6) Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden
yapılır. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ancak içeriden kilitlenemeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde yapılır.
(7) Kurum binalarında yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını
algılayan sensörler ve alarm sistemi bulunması, kontenjanı iki yüzden fazla olan kurumun bir
veya birden fazla binada faaliyet göstermesi durumunda ise kontenjanı iki yüzden fazla olan
her bina için otomatik söndürme sisteminin bulunması zorunludur.
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(8) Kurum binalarının yangından korunmasına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen şartların dışında 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli
tedbirler alınır. Kurum binalarının iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı, 27 nci, 28 inci ve 29 uncu maddeleri dikkate
alınarak ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılmaz.
(9) Kurum binaları, kurum yönetimi tarafından özel barınma hizmetleri modülünde bulunan güvenlik kontrol listesi üzerinden kontrol edilerek sonuçları modüle işlenir.
Devir ve kurucu temsilcisi değişikliği
MADDE 11 – (1) Kurumun kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel
kişiliğe devredilebilmesi için Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe müracaat edilir.
(2) Kurumun devir işlemleri, birinci fıkrada belirtilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde inceleme raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
veren makamın izni ile on beş iş günü içinde yapılır.
(3) Kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme, soruşturma veya denetimleri
sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının
ödenmesinden sonra; kurumu devralacak gerçek kişi, kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisinin 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına
karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 5549 sayılı Kanun kapsamında işlenen
suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması,
terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olmaması durumunda devir işlemi gerçekleştirilir. Soruşturma sonucu kurum
açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali teklifi getirilen kurumlar, soruşturmaya
ilişkin nihai karar verilmeden devredilemez.
(4) Kurumun kurucusu olan şirketin türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması hâlinde kurucu temsilcisi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve değişikliğin yapıldığına dair yönetim kurulu kararı ile birlikte valiliğe müracaat eder.
Kurucu şirketin başka bir şirketle birleşmesi, bölünmesi veya tür değiştirmesinde devir senedi
istenmez. Ancak birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye dair ticaret sicil gazetesi ve kurucu temsilcisi atanmasına dair belgeler ile valiliğe müracaat edilir.
(5) Kurum devir işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren
makam tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.
(6) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği için kurucu temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve kurucu temsilcisine ait Bakanlıkça belirlenen belgeler ile birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat edilir.
(7) Kurucu temsilcisi değişikliği, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
veren makam tarafından on beş iş günü içinde yapılır.
(8) Kurucu temsilcisi değişikliği işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatını veren makam tarafından sonuçlandırılmadıkça kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz.
(9) Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlar, yetkili kurullarının kararı uyarınca kurucu
temsilcisi tarafından devredilir.
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Kurum tür ve seviye değişikliği
MADDE 12 – (1) Kurucu, kurumun Ek-1’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri
kurumu açacaklar için başvuru formunda belirtilen tür veya seviyesini değiştirmek istemesi
hâlinde, Bakanlıkça belirlenen şartları yerine getirerek kaymakamlığa ya da valiliğe müracaat
eder.
(2) Bir başka tür ve seviyeye dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat
tarihinden önce yapılan inceleme, soruşturma veya denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; kurucu
ve kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisinin, 5237 sayılı
Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik
alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
ve 5549 sayılı Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu
suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca
Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması durumunda tür veya
seviye değişikliği talebi değerlendirmeye alınır.
Kurum nakli
MADDE 13 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurum nakli için Bakanlıkça belirlenen belgeler ve kurumun ihtiyacı olan araç ve gereçleri tamamlayacağını bildiren yazılı beyanıyla birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 6 ncı maddeye göre yapılan inceleme sonucunda düzenlenecek raporla nakil yapılacak bina ile araç ve gereçlerin ilgili şartlara uygun
olduğunun tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren
makam tarafından kurum nakline izin verilir. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya
binalarda barınma hizmeti verilemez.
(2) Yangın, deprem, sel, kentsel dönüşüm, sağlık sebepleri ve mahkeme tahliye kararı
gibi hâllerden dolayı binayı ani olarak terk etmek zorunda kalan kurumlar, faaliyetlerine devam
etmek istedikleri müstakil binanın, sağlam ve dayanıklı olduğuna ve yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor hariç diğer nakil şartları aranmaksızın öğrenci sayısına uygun
başka bir binada valiliğin izniyle geçici olarak en fazla bir yıl faaliyetine devam edebilir. Bir
yıl sonunda şartları uygun bir binaya nakli için izin almayan kurumların, çalışanların ve öğrencilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması ve mazeretlerinin valilikçe uygun görülmesi
hâlinde faaliyetlerine devam etmelerine geçici olarak bir yıl daha izin verilebilir. Kurumlara
valiliklerce verilen geçici nakil izinleri özel barınma hizmetleri modülüne işlenir. Verilen süre
sonunda şartlara uygun bina bularak nakil için izin almayan kurumların, kurum açma izni ile
iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
(3) İller arasında kurumların nakli yapılmaz.
Yerleşim planı ve kontenjan değişikliği
MADDE 14 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi; kuruma bina, blok veya kat ilavesi
yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 6 ncı maddeye göre sadece binadaki değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda binanın şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlenir.
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(2) Binada değişiklik yapılmadan kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine,
sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanları incelenerek düzenlenen inceleme raporuna
göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren makam tarafından izin verilir.
Kuruculuk ve kurucu temsilciliği hakkının kaybedilmesi
MADDE 15 – (1) Gerçek kişi olan kurucunun kuruculuk hakkı aşağıdaki durumlarda
sona erer:
a) Kurucunun ölümü hâlinde mirasçılık belgesinde belirtilen kanuni mirasçılar kendi
aralarından birini üç ay içinde kurucu olarak belirler. Ancak her hâlde kanuni mirasçıların kurumun kuruculuğunu, kurucunun ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde tüzel kişiliğe dönüştürmeleri ya da kurumu aralarından birisine veya bir başka kurucuya devretmeleri gerekir. Altı
ay içinde tüzel kişiliğin oluşturulmaması veya kurum devrinin yapılmaması hâlinde bu teklif
yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurumun barınma hizmeti vermesine ara
verilir. Barınma hizmeti vermesine ara verilen kurumun, altı ay içinde tüzel kişiliğinin oluşturulmaması veya kurum devrinin yapılmaması durumunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı iptal edilir.
b) Kurucunun kurumunu devretmesi hâlinde devralan kurucunun 11 inci madde uyarınca Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte bir ay içinde devir müracaatını yapmaması veya
5 inci maddedeki şartları taşımaması nedeniyle üç ay içinde kurum açma izni ile iş yeri açma
ve çalışma ruhsatının devralan kurucu adına düzenlenememesi hâlinde kurum açma izni ile iş
yeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili makam tarafından iptal edilir.
(2) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin 5 inci maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı kurucu temsilcisi olma şartlarını kaybettiğinin tespit edilmesi veya ölümü hâlinde, şartları taşıyan başka bir temsilcinin üç ay içinde usulüne göre seçilip
bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde şartları uygun kurucu temsilcisini bildirme yükümlülüğünü
yerine getirmeyen kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili makam tarafından iptal edilir.
(3) Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden fazla kurumda kurucu ya da kurucu temsilcisi olması hâlinde birinci ve ikinci fıkra hükümleri diğer kurumları hakkında da uygulanır.
(4) Denetim veya soruşturma sonucunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı iptal edilen kurumların kurucuları ile kurumun kapatılmasına sebep olan eylemlerinin
tespiti hâlinde kurucu temsilcisi, beş yıl geçmeden tekrar kurum açamaz, devralamaz, ortak
veya kurucu temsilcisi olamaz.
Kurum binalarının kullanılması
MADDE 16 – (1) Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan öğrenci barınma hizmetleri
dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak kurumların sosyal ve kültürel faaliyetler için düzenlenmiş alanları, öğrencilerin barınma hizmetlerini aksatmayacak şekilde, kâr amaçlı olmayan sosyal ve kültürel faaliyetlerde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün izni ile yaz aylarında
kullanılabilir.
Kurucunun kurumu kapatması ve faaliyetine ara vermesi
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hâller dışında, kurucusu tarafından kurumun belli bir süre ile sınırlı olarak faaliyetine ara vermesi veya kapatılmasında valiliğe, personele ve öğrencilere bir ay önceden haber verilmesi şarttır. Faaliyete ara verme bir öğretim yılından fazla olamaz. Ancak bir yılın sonunda valilikçe mazeretleri uygun görülenlere bir yıl
daha faaliyete ara verme izni verilebilir. Faaliyete ara verilmesi veya kapatma işlemi, olağanüstü
hâller dışında ders yılı içinde yapılamaz. Ancak, kurumda kayıtlı öğrenci kalmaması hâlinde,
kapatma veya faaliyete ara verme işlemi ders yılı içinde de yapılabilir. Kapatma veya faaliyete
ara verme işlemleri sırasında öğrencilerin barınması konusundaki tedbirler, kurucu ile birlikte
valilikçe alınır.
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(2) Olağanüstü durumlarda kurumun kapalı kalma süresi bir yılı geçerse valilikçe kurum
geçici olarak faaliyete ara vermiş kabul edilir.
Usulsüz kapatma
MADDE 18 – (1) 17 nci maddede belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak
olma izni verilmez. Bu durumda öğrenci veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere
göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla ilgili öğretim yılında öğrencilerden alınan ücretler, 21 inci madde hükümlerine göre iade edilir.
Evrak teslimi
MADDE 19 – (1) Kapanan veya kapatılan kurumun kurucusu, personel ve öğrencilerle
ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını en geç bir ay içinde il veya ilçe millî
eğitim müdürlüğüne usulüne göre teslim etmek zorundadır. Teslimden kaçınan kurucuya valilikçe Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası verilir. Verilen idari para cezası; gerçek kişi
ise kurucuya, tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Hazine ve Maliye Bakanlığının ildeki
ilgili birimine bildirilir.
(2) Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üzerine verilen belgeler ve yapılan işlemlerle
ilgili her türlü tedbir valiliklerce alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumların Yönetimi, İşletme Esasları ve Personele İlişkin Hükümler
Kurumların yönetimi
MADDE 20 – (1) Kız öğrencilerin barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrencilerin barındığı kurumlarda erkek yönetici görevlendirilir.
(2) Kurum; mevzuat bilgisi, kurum yönetimi, işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi, iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında düzenlenen eğitim
sonucunda alınan öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikasına sahip veya bir yıl içinde bu
belgeyi alacağını taahhüt eden lisans mezunu müdür tarafından yönetilir.
(3) Kurumda yüz elli kayıtlı öğrenciye kadar bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir.
Yüz elli ila iki yüz elli kayıtlı öğrenciye kadar en az bir, beş yüz kayıtlı öğrenciye kadar en az
iki, bin kayıtlı öğrenciye kadar en az üç sonraki her bin kayıtlı öğrenciye kadar bir müdür yardımcısı daha görevlendirilir. Müdür yardımcılarının lisans mezunu olması zorunludur.
(4) Aynı kurucunun birden fazla kurumu bulunması hâlinde bu kurumlar arasındaki
koordinasyonu sağlamak amacıyla en az lisans mezunu olup, kamu sektöründe veya özel sektörde
iki yıldan az olmamak kaydıyla yöneticilik yapmış olanlardan genel müdür ve genel müdür
yardımcısı görevlendirilebilir. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlar hariç
olmak üzere, kurumların genel müdür ve genel müdür yardımcıları koordinasyonunu sağladıkları kurumlardan birinin personeli olarak görevlendirilir.
Barınma hizmeti ücreti ve yükümlülükler
MADDE 21 – (1) Bir sonraki öğretim yılında uygulanacak barınma hizmeti ücreti, kurumlar tarafından belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. Mayıs ayından sonra açılan
kurumlar, bir ay içinde barınma hizmeti ücretini belirleyerek ilan ederler. Bütün öğrencileri
ücretsiz barındıracak kurumlar, barınma hizmeti ücretini sıfır olarak ilan eder. Barınma hizmeti
ücretinin süresi içinde belirlenmemesi hâlinde bir önceki yılın ücreti uygulanır. Kurumlar barınma hizmeti ücretiyle birlikte hizmet sunum taahhütnamesini il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirmek, özel barınma hizmetleri modülüne kaydetmek ve kurumun panosunda
ve varsa internet sitesinde ilan etmek zorundadır. Kurumların hazırlayacakları hizmet sunum
taahhütnamesinde yer alması gereken asgari hususlar Bakanlıkça belirlenir. Öğrenci yurtlarının
barınma hizmeti ücreti yıllık, öğrenci pansiyonlarının ücreti ise en az bir aylık olarak belirlenir.
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(2) Kurumlarda barınma hizmetinin öğretim yılı içinde kaç ay verileceği duyurularda
ve öğrenci veya öğrencinin velisi ile yapılacak hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir. Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilir ancak ilan edilen ücretin
üzerinde ücret talep edemez. Kurumlar başka ad altında herhangi bir barınma hizmeti ücreti
talep edemez.
(3) Kurumlarda bir önceki yıl barınma hizmeti alan öğrencilerin yeni dönemdeki barınma hizmeti ücreti, bir önceki öğretim yılında kurum ve öğrenci arasında belirlenen barınma
hizmeti ücretine kayıt yenileme tarihinden bir önceki yılın ortalama (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2 oranına en fazla yüzde beş daha eklendiğinde oluşan oranda
artış yapılarak belirlenir.
(4) Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15
Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın
ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere
depozitoları ile peşin ödeme yapılan hâllerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.
Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti
ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir.
(5) Kurumlar barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilirler. Öğrencinin yurda verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti ücretini
ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan
mahsup edilir. Depozito, iade edildiği tarihteki bir aylık barınma hizmeti ücreti tutarında geri
ödenir.
(6) Kurumun öğrencinin güvenliğini sağlamaması veya barınma hizmetine ilişkin hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kurumdan ayrılan öğrenciye, depozitoları ile peşin ödeme yapılan hâllerde kurumda barındığı aylara
ait ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.
(7) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma
hizmeti veren kurumların ücretleri, yemek ücreti de dâhil edilerek belirlenir. Yemek hizmeti
için ayrıca ücret talep edilmez.
Defter ve kayıtlar
MADDE 22 – (1) Kurumlarda özel barınma hizmetleri modülünde kayıtlı bilgilerin dışında aşağıdaki defterler ile belgelerin bulundurulması ve kayıtların tutulması zorunludur:
a) Öğrenci yoklama defteri.
b) Öğrenci disiplin kurulu karar defteri.
c) Gelen ve giden evrak ve zimmet defterleri.
ç) Revir defteri.
d) Kurum personeli dosyaları ve sözleşmeleri.
e) Yazışma dosyaları.
f) Aylık yemek listesi.
g) Nöbet defteri.
ğ) Ziyaretçi defteri.
h) Öğrenci veya öğrencinin velisi ile kurum arasında yapılan taahhütname dosyası.
ı) Denetim defteri.
(2) Birinci fıkrada belirtilen defterler sayfa numaraları verilerek il veya ilçe millî eğitim
müdürlüklerince onaylanır.
(3) Kurumlarda kayıt, ücret takibi, yoklama ve benzeri işlemler ayrıca özel barınma
hizmetleri modülüne işlenir.
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(4) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri ile diğer mali mevzuat
düzenlemeleri saklıdır.
Öğrenci kayıt işlemleri
MADDE 23 – (1) Kurumlardan barınma hizmeti alacak öğrencilerin kayıt kabullerinde
aşağıdaki belgeler istenir:
a) Müracaat dilekçesi.
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi.
c) Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini gösteren belge.
ç) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu.
d) İki adet vesikalık fotoğraf.
e) Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte, hizmet sunum taahhütnamesi tanzim
edilerek öğrenci dosyasına konulur. Bu taahhütname tek nüsha olarak düzenlenir ve fotokopisi
öğrenciye veya öğrencinin velisine verilir.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi, pasaport fotokopisi, yabancı
kimlik numarası ile birlikte birinci fıkrada belirtilen diğer belgeler de istenir.
(4) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma
hizmeti veren kurumlarda kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı kurum kontenjanının %40’ını
geçemez.
Kurumlarda geçici barınma
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, kendi okul seviyesi ve cinsiyetleriyle uygun olmak üzere,
kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla
aşağıdaki durumlarda öğrenci yurtlarında veya pansiyonlarında geçici barındırılabilir:
a) Ortaöğretim kurumlarının giriş sınavlarına veya ortaöğretime devam ederken yükseköğretim kurumlarının giriş sınavlarına katılacak öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarına kayıtlarını yaptıracak öğrenciler.
b) Açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki açık öğretim lisesinde yüz yüze eğitimi
gerektiren derslere katılmak için kurumda barınma ihtiyacı duyan öğrenciler.
c) Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve eğitim süresi en az bir ay olan kurslara
veya etkinliklere devam edenler.
(2) Sosyal, kültürel veya sportif amaçlı faaliyetlere katılan öğrenciler, sporcular ve yöneticileri, kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek
kaydıyla, öğrenci yurtlarında ve pansiyonlarında en fazla bir ay süreyle barındırılabilir.
(3) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda
sadece ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri için geçici barınma hizmeti verilebilir.
(4) Kurum personeli sınav, hizmet içi eğitim, seminer, toplantı gibi faaliyetler amacıyla
aynı kurucuya ait farklı il veya ilçelerdeki diğer kurumlarda geçici barındırılabilir.
(5) Geçici barınanların okul, kurum veya kurs bilgileri ile kimlik bilgileri kurum müdürlüğünce en geç beş iş günü içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir, geçici barınmaya başladıkları günden itibaren özel barınma hizmetleri modülüne gerekli bilgiler kaydedilir.
(6) Geçici barınanlar dâhil kurumda barınanların sayısı kurum kontenjanından fazla
olamaz.
Öğrencinin kurumdan ilişiğinin kesilmesi
MADDE 25 – (1) Kurumlarda kayıtlı öğrencilerin, öğrencilik durumlarının devam edip
etmediği hakkında kurum müdürlüğünce her öğretim yılı başında ve lüzum görülen diğer hâllerde öğrenim gördükleri öğretim kurumlarından bilgi alınır.
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(2) Öğrencilik durumları sona eren öğrencilerin kurum ile ilişikleri kesilir. Durum kendilerine ve velisine bildirilir.
(3) 24 üncü maddede belirtilen şartların ortadan kalkması hâlinde geçici barınma derhâl
sonlandırılır.
Kurumlarda barınma süresi ve yaş gruplarına göre düzenleme
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, öğrencilik durumları devam ettiği sürece kurumda barınabilirler.
(2) Kurumlar, sadece kız veya sadece erkek öğrenciler için açılır ve işletilir.
(3) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik barınma hizmeti veren kurumlardaki yatakhaneler, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak düzenlenir.
(4) Kurumlardan;
a) Öğrenci yurdu; ortaokul, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim kurumu öğrencileri,
b) Öğrenci pansiyonu; ortaöğretim kurumu öğrencileri,
için açılır.
Kurumlara giriş ve çıkış ile evci izni
MADDE 27 – (1) Kurumlar, en az ders yılı süresince barınma hizmetlerini eksiksiz devam ettirir. Ders yılı dışında da hizmet verilip verilmeyeceği hizmet sunum taahhütnamesinde
belirtilir. Öğrencilerin kuruma son giriş saatleri, bulundukları yerin özellikleri ile ulaşım vasıtalarının durumu dikkate alınarak öğretim yılı başında kurum yönetimince tespit edilir, öğrencilere duyurulur ve il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.
(2) Öğrenciler, adresleri velisi tarafından kurum yönetimine yazılı olarak bildirilmek
ve müdürden izin belgesi almak şartıyla evci çıkabilirler.
(3) Kurumlar, kurum dışında yapacakları sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için
8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli izinleri alırlar.
Nöbet hizmetleri
MADDE 28 – (1) Kurumlarda günün her saatinde müdür, müdür yardımcısı veya yönetim memurundan birinin bulunması zorunludur. Aylık yönetim nöbet çizelgesi hazırlanarak
kurum ilan panosuna asılır ve kurumda muhafaza edilir.
Personel
MADDE 29 – (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda elli (elli dâhil) öğrenciye kadar bir, yüz (yüz dâhil) öğrenciye kadar iki, yüzden fazla öğrenci için en az üç belletici görevlendirilir. Belleticiler, öğretmen olma şartlarını taşıyanlar öncelikli olmak üzere yükseköğretim mezunu olanlar arasından görevlendirilir. Belletici olma şartlarını haiz olan müdür yardımcıları ve yönetim memurları
da istemeleri hâlinde belletici olarak görevlendirilebilir. Ayrıca, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda en az bir, ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda ise isteğe bağlı olarak rehber öğretmen/psikolojik
danışman görevlendirilir. Rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak atanacaklarda Bakanlıkça belirlenen şartlar aranır.
(2) Yönetim memurluğu için yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranır.
(3) Kurumlarda; öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate alınarak ihtiyaca göre yeterli sayıda hizmetli görevlendirilir.
(4) Yemek hizmeti veren kurumlarda yemeğin kurumda yapılması hâlinde aşçılık belgesi olan aşçı ile katı, sıvı ve gaz yakıtlı merkezi kaloriferle ısıtılan kurumlarda yetki belgesi
olan personel görevlendirilir. Ayrıca ihtiyaca göre aşçı yardımcısı görevlendirilebilir.
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(5) Yemek, temizlik ve binanın güvenliği ile ilgili hizmetler, bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın alınarak yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş, kurum yönetimine karşı sorumludur. Bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın alınarak kurumlarda
görevlendirilen personelin bilgileri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Bu personel
en az üç ay süre ile görevlendirilir ve bunların nitelikleri ve şartları sözleşmede belirlenir.
(6) Kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför görevlendirilebilir. Kayıtlı öğrenci sayısı iki yüz elli ve üzeri olan kurumlarda
hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesi zorunludur.
(7) Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personelin sağlık muayeneleri yıllık
olarak yapılır.
(8) Kurum personelinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sosyal sigortalar ve
genel sağlık sigortası esaslarına bağlı olarak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen
kurumlarda görevlendirilen personel, tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilir.
(9) Kurumlarda görev alan yönetim memuru ve belleticilerin kız öğrencilere barınma
hizmeti veren kurumlarda kadın, erkek öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda erkek
olması şarttır. Temizlik hizmeti veren görevliler, erkek öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda erkek veya kadın olabilir ancak bu görevlilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren
kurumlarda kadın olması şarttır.
(10) Kurumlarda görevlendirilecek personelde, bu maddede yer alan şartların dışında
aranacak diğer şartlar Bakanlık tarafından belirlenir.
İzin
MADDE 30 – (1) Personel, tabi olduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda izin kullanır.
(2) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürün izinleri bağlı oldukları il veya
ilçe millî eğitim müdürlüğünce; diğer personelin izinleri ise müdür tarafından verilir.
Ödül
MADDE 31 – (1) Görevinde başarılı personele Bakanlık, mülki amir veya il millî eğitim müdürü tarafından teşekkür veya takdir belgesi verilebilir.
(2) Kurucu tarafından, birinci fıkra uyarınca teşekkür veya takdir belgesi verilen personele brüt aylık ücretinin yarısından az olmamak üzere ödül verilebilir.
(3) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görev yapan kamu personeli hakkında tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.
Görevlendirme
MADDE 32 – (1) Personelin çalışma izin teklifleri aşağıdaki yöneticiler tarafından valiliklere yapılır:
a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve müdür yardımcıları için kurucu
gerçek kişi veya kurucu temsilcisi.
b) Diğer personel için müdür.
(2) Nitelik ve şartları uygun bulunanların çalışma izni valilikçe düzenlenir. Çalışma
izni alınmadan personel işe başlatılamaz. Valilik çalışma izni düzenleme yetkisini devredebilir.
(3) Kamu personeli, kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda bu
Yönetmelikte belirtilen şartları haiz olanlar arasından ilgili mevzuatı uyarınca görevlendirilir.
Görevlendirme işlemi, kurumun bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.
Görevlendirme işleminin bu Yönetmeliğe uygun olması hâlinde bu işlem, millî eğitim müdürlüğünce valinin onayına sunulur; uygun olmaması hâlinde ise yeniden değerlendirilmek üzere
durum kamu tüzel kişisine bildirilir.
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Genel müdür ve yöneticiler
MADDE 33 – (1) Genel müdür, kurumlar arası koordinasyonu sağlar, kurumun hizmet
ve fiziki standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
(2) Genel müdür yardımcısı, genel müdür tarafından verilen görevleri yapar ve bulunmadığı hâllerde genel müdüre vekâlet eder.
(3) Müdür, kurumu mevzuata uygun olarak yönetmekle görevli ve sorumludur.
(4) Müdür yardımcısı, müdür tarafından verilen görevleri yapar ve bulunmadığı hâllerde
müdüre vekâlet eder.
(5) Yöneticiler ile yönetim memuru, belletici, rehber öğretmen/psikolojik danışman ve
diğer personelin görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Disiplin İşleri
Disiplin
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara riayet etmeyen, kurallara uymayan, kurum içinde ve kurum dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan
ortaöğretim kurumu öğrencileri hakkında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:
a) Uyarma.
b) Kınama.
c) Kurumdan çıkarma.
Uyarma
MADDE 35 – (1) Uyarma, öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı olarak
bildirilmesidir.
(2) Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a) Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak.
b) Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak.
c) Yatakhane, yemekhane, banyo, çalışma odası ile diğer çalışma ve dinlenme alanları
ile spor salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak.
ç) Kurum çalışma talimatında öngörülen hususlara uymamak.
d) Kurum personeline kötü davranmak.
e) Kurumun fiziki yapısına bilerek zarar vermek.
f) Başkasına ait eşyayı müsaadesiz kullanmak.
g) Kurum yönetimine yanlış bilgi vermek.
Kınama
MADDE 36 – (1) Kınama, öğrenciye kusurlu davranışta bulunduğunun ve tekrarından
kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
(2) Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a) Yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek.
b) Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık hâline getirmek.
c) Özürsüz olarak kuruma geç gelmeyi veya kuruma gelmemeyi alışkanlık hâline getirmek.
ç) Küfür etmek veya arkadaşlarına sataşmak.
d) Kurumda sigara içmek.
e) Kurum personeline hakaret etmek.
f) Kurum yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek.
g) Kurum personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek.
ğ) Kurum yöneticilerinin ve personelin çalışmalarını engellemek.
h) Kurumda yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek.
ı) Aynı öğretim yılı içinde aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak.
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Kurumdan çıkarma
MADDE 37 – (1) Kurumdan çıkarma, öğrencinin kurum ile ilişiğinin kesilmesidir. Öğrenci, bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde kurumu terk etmek zorundadır. Ancak kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin,
diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması hâlinde, beş günlük süre
beklenmeden öğrencinin, velisine bildirildiği andan itibaren yirmi dört saat içinde kurumdan
ayrılması sağlanır. Kurumdan çıkarma cezası, on sekiz yaşından küçük öğrencinin velisine; on
sekiz yaş ve üstü öğrencinin kendisine tebliğ edilir. Kurumdan çıkarma cezası alan on sekiz
yaşından küçük öğrencinin durumu bir hafta içinde kayıtlı bulunduğu okula, on sekiz yaş ve
üstü öğrencinin durumu ise velisine yazılı olarak bildirilir.
(2) Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak.
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak.
c) Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek.
ç) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak.
d) Hırsızlık yapmak.
e) Kurum yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak.
f) Kurum içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak veya herhangi bir
kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek.
g) İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu ve keyif verici maddeleri bulundurmak,
kullanmak ve bunu alışkanlık hâline getirmek.
ğ) Aynı öğretim yılı içinde üç defa kınama cezası almak.
Ceza verme yetkisi
MADDE 38 – (1) Uyarma ve kınama cezaları müdür, kurumdan çıkarma cezası ise disiplin kurulu tarafından verilir.
(2) Disiplin cezası alan öğrencinin işlediği fiilden etkilenen öğrenci ve personel ile disiplin cezası alan öğrenci veya velisi, uyarma ve kınama cezalarına karşı disiplin kuruluna; kurumdan çıkarma cezasına karşı kurumun bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne cezanın
tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde itirazda bulunabilir.
(3) Disiplin kurulu, itirazları yedi iş günü içinde karara bağlar. Disiplin kurulu itiraz
konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.
(4) İl millî eğitim müdürlüğü kurumdan çıkarma cezasına karşı itiraza ilişkin nihai kararını on beş iş günü içinde verir. İl millî eğitim müdürlüğü itiraz konusu cezayı kaldırabilir,
bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.
Disiplin kurulu
MADDE 39 – (1) Ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda disiplin kurulu; müdürün başkanlığında, belleticiler arasından müdür tarafından seçilecek
asıl ve yedek bir üye ile kurumda görevli olması hâlinde rehber öğretmen/psikolojik danışman
ve öğrenci temsilcisinden oluşur.
(2) Üyelerin toplantıya katılamaması durumunda disiplin kuruluna yedek üyeler katılır.
(3) Öğrenci temsilcisi, her öğretim yılı başında hiç ceza almamış öğrenciler arasından
gizli oyla öğrenciler tarafından biri asıl diğeri yedek olacak şekilde seçilir.
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(4) Disiplin kurulu, kendisine görev olarak verilen işleri müdürün havalesi üzerine ve
en çok yedi iş günü içinde sonuçlandırır. Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiilin öğrencilerin can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması hâlinde kurumdan çıkarma
işlemi yirmi dört saat içinde sonuçlandırılır.
Disipline ilişkin işlemler
MADDE 40 – (1) Disiplin kurulu, her dönem başında toplanarak kurumun düzen ve
disiplini ile ilgili konuları inceler ve gerekli kararları alır.
(2) Öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli incelemeler kurum yönetimince yapılır.
(3) Disiplin kurulu, disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin savunmasını yazılı olarak
veya tutanağa bağlanmak kaydıyla sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenci davete katılmaz veya
ifade vermez ya da kendisinin izinsiz olarak kurumda bulunmadığı anlaşılır ise durum bir tutanakla tespit edilir ve karar disiplin kurulunca ilgilinin gıyabında verilir. Disiplin cezası gerektiren birden çok fiilin gerçekleşmesi hâlinde disiplin kurulunca her fiil ayrı ayrı değerlendirilir.
(4) Müdür veya disiplin kurulu, öğrenciye cezayı verirken davranışının mahiyetine,
önemine, kendisinin kurum içinde ve kurum dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi şartlar
altında işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna, oluşan fiilin hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder.
(5) Disiplin kurulu, lüzum görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir.
(6) Disiplin kurulu kararları, disiplin kurulu karar defterine yazılır.
(7) Kurumlarda meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü olay, kurum
yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Kurumlarda kalan öğrencilerden herhangi
birinin tutuklanması hâlinde disiplin işlemleri adli işlemlerin sonucuna göre yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetleme ve Personel Disiplin İşleri
Denetleme esasları
MADDE 41 – (1) Kurumların denetimleri ders yılı içinde en az iki kez olmak üzere
öğrencilerin kurumda bulunduğu günlerde ve saatlerde yapılır.
(2) Kurumların denetimi, mülki idare amirlerinin görevlendireceği en az iki kişiden
oluşan ekiplerce yapılır. Bu ekipler; il/ilçe millî eğitim şube müdürünün başkanlığında şube
müdürü, eğitim uzmanı, araştırmacı veya resmî bir ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur.
(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, il veya ilçe
millî eğitim müdürleri ile mülki idare amirlerinin kurumları denetim yetkileri ile kamu tüzel
kişilerinin ilgili mevzuatında yer alan denetim yetkileri saklıdır.
(4) Kurum binalarında ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan yangın, elektrik, su ve gaz
tesisatlarının kontrolleri sonucu düzenlenen raporlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
için valilikçe kuruma gerekli ikaz yapılarak süre verilir. Eksikliklerin, öğrencilerin barınması
esnasında can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda valilikçe gerekli tedbirler
alınarak eksiklikler giderilinceye kadar kurumun barınma hizmeti vermesi geçici olarak durdurulur. Üç ay içinde eksikliklerin giderilmemesi hâlinde 46 ncı madde hükümlerine göre işlem
yapılır.
(5) Denetimler sonucunda barınma hizmeti faaliyetlerinin sunulmasında üstün nitelik
ve başarısı tespit edilen kuruma Bakanlık veya vali tarafından takdir belgesi verilebilir. Takdir
belgesi, kuruma aynı makam tarafından bir öğretim yılı içinde bir kez verilir.
(6) Denetlemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
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Denetim sorumluluğu
MADDE 42 – (1) Denetleme sırasında kurum yönetimi kuruma ait her türlü bilgi ve
belgeyi göstermek, kurum binasının tamamının görülmesini sağlamak, kurumun kasa ile muhasebesine ilişkin her türlü kayıt ve evrakın kontrolüne müsaade etmek zorundadır.
Denetleme sonuçlarının kuruma bildirilmesi
MADDE 43 – (1) Denetlemeler sonucunda alınması gereken tedbirler ile yapılması gereken işler ve bunların süresi kurum yönetimine bildirilir.
(2) Kurum yönetimi, belirtilen süre içinde gerekli tedbirleri alır, yapılması gereken işleri
yerine getirir ve bu hususu bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak
bildirir.
(3) Denetleme raporları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce özel barınma hizmetleri
modülüne yüklenir.
Personel disiplin işleri
MADDE 44 – (1) Personele, işlediği fiil ve hâller doğrultusunda aşağıda belirtilen disiplin cezaları verilir:
a) Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin
yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:
1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.
2) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, görevden erken ayrılmak veya görev
mahallini terk etmek.
3) Görevine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.
4) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
b) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:
1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.
2) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.
3) Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlı olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek.
4) Görev sırasında amirlerine hâl ve hareketi ile saygısız davranmak.
5) Kuruma ait araç, gereç ve benzeri eşyayı izinsiz olarak özel işlerinde kullanmak.
6) Kuruma ait belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek.
7) Velilere, iş arkadaşlarına veya maiyetindeki personele kötü muamelede bulunmak.
8) Velilere ve iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşmak.
9) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazılar
yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek veya yapmak.
10) Verilen emirlere itiraz etmek.
11) Kurumun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.
c) Aylıktan kesme: Personelin, brüt aylık ücretinden 1/30 ila 1/10 arasında kesinti yapılmasıdır. Aşağıdaki fiil ve hâllerden (1) ila (6) numaralı alt bentlerde yer alanlar için 1/30 ila
1/20; diğer alt bentlerde yer alanlar için 1/19 ila 1/10 oranlarında aylıktan kesme cezası uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın personele tebliğ edildiği ayı takip eden ayın ücretinden
kesinti yapılmak suretiyle uygulanır. Kesinti yapılan bu tutar, kurumun bulunduğu il veya ilçedeki Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimine on iş günü içinde kurum tarafından yatırılır ve buna ilişkin belgenin bir örneği il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne on iş günü içinde
teslim edilir. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:
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1) Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç
ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor kullanmak.
2) Özürsüz ve kesintisiz olarak üç ila dokuz gün göreve gelmemek.
3) Kuruma ait belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.
4) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak
veya bilgi vermek.
5) Görev sırasında amirlerine sözle saygısızlık etmek.
6) Öğrencilere söz veya hareketle sataşmak.
7) Göreve sarhoş gelmek.
8) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.
9) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak.
10) Yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
ç) Görevine son verme: Personelin kurumdaki çalışma izninin iptal edilmesidir. Görevine
son verme cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:
1) Görev yerinde alkollü içki içmek.
2) Bir yılda özürsüz ve kesintisiz olarak on gün veya toplamda yirmi gün göreve gelmemek.
3) Amirlerine, maiyetindekilere, çalışanlara veya öğrencilere karşı küçük düşürücü ya
da aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, tacizde veya hakarette bulunmak ya da bunları tehdit
etmek.
4) Gerçeğe aykırı belge düzenlemek.
5) Yasaklanmış her türlü yayını, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant
ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak ya da bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.
6) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak.
7) Öğrencilerin özel hâllerini veya görev ve yetkisi dışında kişisel bilgilerini kayıt altına
almak.
8) Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan hakkında kovuşturması bulunmak.
d) Görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama: Personelin cezanın verildiği
tarihten itibaren beş yıl süreyle kurumlarda çalışamamasıdır. Görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:
1) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,
boykot ve işgal gibi eylemlere katılmak, barınma hizmetlerinin yürütülmesini engellemek veya
bunları tahrik ya da teşvik etmek.
2) Savaş, olağanüstü hâl veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerinin verdiği görev
veya emirleri yapmamak.
3) Amirlerine, maiyetindekilere, çalışanlara veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak.
4) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.
5) Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almak.
6) Terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmak.
7) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

11 Eylül 2020 – Sayı : 31241

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

8) Öğrencilerin özel hâllerini veya görev ve yetkisi dışında kişisel bilgilerini ifşa etmek.
(2) Disiplin cezasının verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde aynı fiil veya hâlin tekerrüründe bir derece ağır ceza verilir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya hâller
nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir. Bu
Yönetmelik uyarınca ödüllendirilen personel için bir alt ceza uygulanabilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları
verilir.
(4) Disiplin cezaları sıralı disiplin amiri olan müdür, kurumun bağlı olduğu il veya ilçe
millî eğitim müdürü ile kurumun bulunduğu mahallin mülki amiri ve vali tarafından aşağıda
belirtildiği şekilde verilir:
a) Uyarma ve kınama cezaları; genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdüre kurumun bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürünce, diğer personele müdür tarafından verilir.
b) Aylıktan kesme cezası, kurumun bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürünce;
görevine son verme cezası, kurumun bulunduğu mahallin mülki amirince; görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama cezası ise vali tarafından verilir. Sıralı disiplin amirleri alt
cezaları da vermeye yetkilidir. Uyarma ve kınama cezaları, vermeye yetkili makam tarafından
ilgilinin savunması alındıktan sonra resen, diğer cezalar ise disiplin soruşturması sonucunda
getirilen teklife göre disiplin amirinin takdiri doğrultusunda verilir. İşlenen fiilin gerektirdiği
disiplin cezasını vermeye Bakanlık da yetkilidir.
(5) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görev yapan kamu personelinin disipline ilişkin iş ve işlemleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Personelin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
(6) Disiplin cezalarına karşı itiraz, tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içinde cezayı
veren disiplin amirinin bir üstündeki sıralı disiplin amirine, vali tarafından verilen cezalara
karşı Bakanlığa yapılır. İtirazda bulunulan disiplin amiri veya Bakanlık, on beş iş günü içinde
bir alt cezayı verebilir veya cezayı kaldırabilir. İtirazda bulunulan disiplin amirince veya Bakanlıkça on beş iş günü içinde herhangi bir karar verilmemesi hâlinde itiraz reddedilmiş sayılır.
Görevden uzaklaştırma
MADDE 45 – (1) Denetleme, inceleme veya soruşturma sırasında;
a) Kuruma ait her türlü bilgi ve belgeyi göstermekten, kurum binasının tamamının görülmesini sağlamaktan, kurumun kasa ile muhasebesine ilişkin her türlü kayıt ve evrakları ile
diğer kayıt, defter, bilgi ve belgelerini incelettirmekten, sorulan sorulara cevap vermekten kaçınan,
b) Kurum ve eklentilerine girmeyi engelleyen,
c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumları olduğu tespit edilen,
ç) Bir yıldan fazla süreyle hapis cezası verilmesini gerektiren suç işleyen,
d) Denetleme makamlarınca bildirilen işleri süresi içinde yerine getirmemekte ısrarcı
olan,
e) Sözleşmelerde, taahhütnamelerde veya diğer evrakta usulsüzlük yapan,
kurum personeli geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.
(2) Görevden uzaklaştırma; denetleme yetkisi bulunanların teklifi, il millî eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve görevlendirmeye yetkili makamın onayı veya doğrudan il millî
eğitim müdürlüğünün teklifi ve görevlendirmeye yetkili makamın onayı ile gerçekleşir. Müdürün görevden uzaklaştırılması hâlinde yerine vekâlet edecek personel belirlenir. Vekâlet görevi
verilecek personel bulunmaması hâlinde kurucu veya kurucu temsilcisinin ivedilikle müdürlüğe
vekâlet edecek kişiyi bildirmesi istenir. Kurucu veya kurucu temsilcisinin beş iş günü içinde
bildirimde bulunmaması hâlinde denetleme, inceleme ya da soruşturma sonuçlanıncaya kadar
valilikçe gerekli tedbirler alınır.
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(3) Görevden uzaklaştırmayı gerektiren fiilin suç teşkil etmesi hâlinde mülki idare amirliğince Cumhuriyet başsavcılığına en geç üç gün içinde bildirimde bulunulur.
(4) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen veya beraat edenler ile görevden uzaklaştırma tedbirinin devamına gerek kalmadığına karar verilenler görevlerine iade
edilir.
Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ve idari para cezaları
MADDE 46 – (1) Kurumların kurucularının ve kurucu temsilcilerinin Kanunun 1 inci
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almış olması veya terör örgütlerine ya
da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olması
hâlinde kurumun kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
(2) Kurumların kurucu ve kurucu temsilcilerinin Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlarla ilgili haklarında kovuşturma bulunması hâlinde kovuşturma sonuçlanıncaya kadar kurumun barınma hizmeti vermesi Bakanlığın onayıyla belirlenen tarihten itibaren geçici olarak durdurulur. Kovuşturma sonucunda bu kişilerin ceza almaması hâlinde geçici durdurma işlemi kaldırılır.
(3) İnceleme, soruşturma veya denetimlerde Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hâllerin tespiti hâlinde belirlenen idari para cezaları verilir veya tespit edilen
hâlin tekrarı durumuna göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
(4) Her ne ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin,
Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ruhsat alınmadan yürütülmesi hâlinde
aynı fıkrada belirtilen idari para cezası verilir ve bu yerler valilikçe kapatılır.
(5) Kurum açma izni verilen kurumlardan, altı ay içerisinde barınma hizmetine başlamayan, faaliyete başladıktan sonra faaliyetine izinsiz ara veren kurumların kurum açma izni
ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, bunları vermeye yetkili makam tarafından iptal edilir ve
valilikçe kapatma işlemi yapılır.
(6) 19 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan kurucular hakkında brüt asgari
ücretin beş katı idari para cezası uygulanır.
(7) İdari para cezaları, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından uygun görülmesi hâlinde verilir. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu
temsilcisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre valilikçe tebliğ edilir. Kanunda belirtilen idari
para cezaları, yetkili makam tarafından fiilin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan brüt asgari
ücret üzerinden belirlenir. Verilen idari para cezaları özel barınma hizmetleri modülüne işlenir
ve aynı fiillerin tekrarının olup olmadığı bu modül üzerinden kontrol edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yemek hizmeti
MADDE 47 – (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda yemek hizmeti verilmesi zorunludur.
(2) Kurumlar, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve
Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası gereği yemek
partisinin her çeşidinden alınan bir örneğin yetmiş iki saat uygun koşullarda saklanmasını sağlamakla yükümlüdür.
(3) Yemek listeleri müdür, müdür yardımcısı veya yönetim memurunun başkanlığında,
öğrenci temsilcisi ile aşçıdan oluşan komisyon tarafından aylık olarak düzenlenir ve ilan edilir.
(4) Yemekler ve miktarları bir öğrenciye gerekli olan besin maddelerini, kaloriyi ve vitaminleri sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yemek listelerinin düzenlenmesinde mevsimler ve öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınır.
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(5) Aynı gerçek veya tüzel kişiye ait birden fazla kurum olması hâlinde, yemek hazırlanan kurum veya yemek hizmeti satın alınan kuruluş, yemek hizmeti alan kurum yönetimine
karşı sorumlu olmak üzere, kurucuya ait diğer kurumlara da yemek hizmeti verebilir.
(6) Yemek hizmetlerinin yürütülmesinde 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uyulur.
Kurum çalışma esasları ve iş takvimi
MADDE 48 – (1) Kurumlar, Bakanlıkça belirlenen barınma hizmetlerine ilişkin usul
ve esaslar uyarınca kurum çalışma esasları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini yıllık iş
takvimiyle belirleyerek bir örneğini il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne verir.
İlan ve reklam
MADDE 49 – (1) Kurumlar, yalnızca amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve
ilan verebilir ancak reklam ve ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamaz, kişi resimleri
ve isimleri kullanamaz, televizyonda reklam ve ilan yapamaz. Kurumlar; reklam ve ilanların
birer örneğini yayımından önce bağlı bulundukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne vermek zorundadır.
(2) Kurumların reklam ve ilanlarında 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı durumların bulunması hâlinde bu durum Reklam
Kuruluna da bildirilir.
Ortak hükümler
MADDE 50 – (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerinin fikri, ruhi ve bedeni gelişimlerini sağlayabilmeleri amacıyla sportif, kültürel ve sosyal
faaliyetlere katılmaları sağlanır. Bu hususta öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla işbirliği
yapılabilir. Yürütülen bu faaliyetlerle ilgili olarak rehber öğretmen/psikolojik danışman tarafından veya bulunmaması hâlinde yönetim memuru ya da belleticiler tarafından etkinlik ve gelişim dosyaları oluşturulur.
(2) Öğrenci barınma hizmeti faaliyetleri başka adlarla açılan yerlerde verilemez.
(3) Kuruma kaydolan her öğrenciye kurum yönetimi veya belletici tarafından kurum
binası tanıtılır, acil durumlar için tahliye yolları ile toplanma yerleri gösterilir. Kurumun tanıtıldığına dair belge, kurum yönetimi ile öğrenci tarafından imzalanarak kurumda dosyalanır,
bir nüshası öğrenciye verilir.
(4) Kurumlarda, kurum personelinin ve öğrencilerin katıldığı acil durum tahliye uygulaması her yıl öğretim yılının başladığı ilk hafta ile ikinci yarıyılın ilk haftası içinde olmak
üzere yılda iki kez yapılır ve tutanakla kayıt altına alınır.
(5) Kurumlarca, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun tedbirler alınır.
(6) Kurumların ısınma sistemi kalorifer veya iklimlendirme sistemi ile yapılır.
(7) Kurumlar; fiziki özellikleri ile işletme ve hizmet kalitesine göre Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda sınıflandırılabilir.
Kuruculara ve personele ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan
özel öğrenci yurtları ve öğrenci pansiyonlarında görev yapmakta olan personel ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifikaya sahip olmaları hâlinde müdürler aynı kurumda görev yapmaya devam edebilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan özel öğrenci yurt ve
pansiyonlarının kurucuları ve mevcut kurucu temsilcileri hakkında 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen lisans mezunu olma şartı aranmaz.
Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN
İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇİN GAZ VE PARTİKÜL HALİNDEKİ
KİRLETİCİ EMİSYON SINIRLARI VE TİP ONAYI İLE İLGİLİ
GEREKLİLİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK (2016/1628/AB)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan veya takılması amaçlanan motorlar için gaz ve partikül halindeki kirleticilere
yönelik emisyonların sınırlandırılması, bu motorların tip onayına ilişkin idari ve teknik şartlar
ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin şartları ve bu tür motorlardan kaynaklanan gaz ve
partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyon sınırlarıyla ilgili olarak monte edilmekte olduğu
veya monte edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere ilişkin gereklilikleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan veya takılması amaçlanan 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kategorilerdeki
tüm motorları ve bu makinaların motorlarından kaynaklanan gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyon sınırlarını kapsar.
(2) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen motorları kapsamaz:
a) 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve
Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen taşıtların tahriki için motorları.
b) 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 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (tt) bendinde tanımlı tarım ve ormancılık traktörlerinin tahriki için motorları.
c) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli
Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’in 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlı araçların tahriki için motorları.
ç) Sabit makinelerin motorlarını.
d) Geçerli bir deniz seyrüseferi veya emniyet sertifikası gerektiren denizde çalışan gemilerin motorlarını.
e) Feribotlar, donanma gemileri, gelgit sularında işletilen veya konumlandırılan veya
iç su yollarında geçici olarak işletilen açık deniz römorkörleri ve iticileri kapsayan açık deniz
gemilerinin motorlarını.
f) 19 kW'dan düşük bir net güce sahip iç su taşıtlarının tahrikini sağlayan motorları
veya bu taşıtlarda yardımcı amaçlı kullanılan motorları.
g) 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlı
deniz taşıtı motorlarını.
ğ) Hava taşıtı motorlarını.
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h) Kar araçları, ATV ve SbS tipi arazi araçları ve hizmet araçları hariç rekreasyonel taşıtların motorlarını.
ı) Sadece yarışmalarda kullanılan veya kullanılması amaçlanan taşıtları ve makineleri.
i) Taşınabilir yangın söndürme pompaları hakkında EN 14466+A1:2009 standardı ile
tanımlanan ve bu standardın kapsamına giren taşınabilir yangın söndürme pompalarının motorlarını.
j) Rekreasyonel amaçlarla, orijinalinden küçük ölçekte imal edilen ve net gücü 19
kW'dan düşük olan, taşıt veya makinelerin küçük ölçekli modelleri veya küçük ölçekli kopyalarının motorlarını.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ve 10/7/2018
tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 ve 388 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) 97/68/AT Yönetmeliği: 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip
Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’ni,
b) AB: Avrupa Birliğini,
c) AB tip onayı: Bir onay kuruluşu tarafından, bir motor tipinin veya motor ailesinin
bu Yönetmeliğin ilgili idari hükümlerini ve teknik gereklilikleri karşıladığına dair onay verilmesi prosedürünü,
ç) Ana motor: Bir motor ailesinden, emisyon karakteristikleri söz konusu motor ailesini
temsil edecek şekilde seçilen bir motor tipini,
d) Arazi aracı (ATV): Sadece sürücünün bacaklarını ayırarak oturması için tasarlanmış
bir koltuğu veya sürücünün bacaklarını ayırarak oturması için tasarlanmış bir sürücü koltuğu
ile en fazla bir yolcu için bir koltuğu ve yön vermek için gidonu olan, düşük basınçlı lastiklere
sahip dört veya daha fazla tekerlek üzerinde, öncelikle asfaltsız zeminde seyahat için tasarlanan,
bir motor tarafından tahrik edilen bir motorlu taşıtı,
e) Bakanlık: Yetkili onay kuruluşu ve piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu olarak görev
yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
f) BM/AEK: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunu,
g) Bozulma faktörleri: Emisyon dayanıklılık döneminin başlangıcındaki ve sonundaki
emisyonlar arasındaki ilişkiyi gösteren bir dizi faktörü,
ğ) CI motor (CI): Sıkıştırmalı ateşleme ilkesi ile çalışan bir motoru,
h) Dağıtıcı: Tedarik zincirinde yer alarak bir motoru piyasada bulunduran, imalatçı veya
ithalatçı dışındaki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Değişken devirli motor: Sabit devirli olmayan bir motoru,
i) Demiryolu taşıtı: Sadece demiryolu rayları üzerinde çalışan, karayolu dışında kullanılan hareketli makineyi,
j) Egzoz arıtma sistemi: Katalizör, partikül filtresi, NOx giderme sistemi, birleşik NOx
giderme partikül filtresi veya emisyon kontrol sisteminin bir parçası olan, ancak motor egzoz
portlarının çıkış tarafına monte edilen egzoz gazı resirkülasyonu ve turboşarjlar hariç olmak
üzere, başka herhangi bir emisyon azaltıcı cihazı,
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k) Egzoz gazı resirkülasyonu (EGR): Emisyon kontrol sisteminin bir parçası olan ve
yanma öncesinde veya yanma sırasında içeri giren hava ile karıştırmak suretiyle yanma odasında/odalarındaki artık egzoz gazlarının miktarını artırmak için subap zamanlaması kullanımı
haricinde, yanma odasından/odalarından dışarı atılan egzoz gazlarını yanma öncesinde veya
yanma sırasında içeri giren hava ile karıştırılmak üzere motora geri göndererek emisyonları
azaltan teknik bir cihazı,
l) Elde taşınan SI motor: 19 kW'dan daha düşük bir referans güce sahip ve aşağıdaki
koşullardan en az birini sağlayan bir ekipmanda kullanılan bir SI motoru;
1) Amaçlanan işlevini/işlevlerini yerine getirdiği süre boyunca operatör tarafından taşınan,
2) Amaçlanan işlevini/işlevlerini gerçekleştirmek için baş aşağı veya yanlara doğru gibi
çok konumlu olarak çalışan,
3) Motor dahil kuru (boş) ağırlığı 20 kg’ın altında olan ve aşağıdaki koşullardan en az
birini sağlayan:
i) Amaçlanan işlevlerinin gerçekleştirilmesi süresince operatörün ekipman için fiziksel
destek sağladığı veya alternatif olarak ekipmanı taşıdığı,
ii) Amaçlanan işlevlerinin gerçekleştirilmesi süresince operatörün ekipman için fiziksel
destek sağladığı veya nasıl hareket edeceğini kontrol ettiği,
iii) Bir jeneratör ya da bir pompa içinde kullanılan.
m) Elektronik kontrol ünitesi: Bir motorun emisyon kontrol sisteminin bir parçası olan
ve motor parametrelerini kontrol etmek için motor sensörlerinden gelen verileri kullanan elektronik cihazı,
n) Emisyon dayanıklılık dönemi (EDP): Bozulma faktörlerini belirlemek için kullanılan
birkaç saati veya yerine göre mesafeyi,
o) Emisyon kontrol sistemi: Emisyonları kontrol eden veya düşüren herhangi bir cihaz,
sistem veya tasarım elemanını,
ö) Emisyon kontrol stratejisi: Bir motorun genel tasarımına veya bir motorun monte
edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere dahil edilen ve emisyon kontrolünde
kullanılan bir elemanı veya bir dizi tasarım elemanını,
p) Gaz enerji oranı (GER): İki yakıtlı bir motor söz konusu olduğunda, gaz yakıtın
enerji içeriğinin her iki yakıtın enerji içeriğine oranını (tek yakıtlı bir motor söz konusu olduğunda GER, yakıt tipine göre ya 1 ya da 0 olarak tanımlanır),
r) Gaz halindeki kirleticiler: Bir motor tarafından yayılan gaz halindeki karbon monoksit
(CO), toplam hidrokarbonlar (HC) ve azot oksitlerini (NOx), (NO2 eşdeğeri olarak ifade edilen
NOx, nitrik oksit (NO) ve azot dioksit (NO2)’tir),
s) Gaz yakıt: Standart ortam koşullarında (298 K, mutlak ortam basıncı 101,3 kPa) tamamen gaz halde bulunan bir yakıtı,
ş) Hizmet aracı (SbS): Öncelikli olarak asfaltsız zeminde, dört veya daha çok tekerlek
üzerinde gitmesi amaçlanan, asgari yüksüz kütlesi (standart ekipman, soğutucu, yağlar, yakıt
ve aletler dahil, ancak tercihe bağlı aksesuarlar ve sürücü hariç), çalışır halde 300 kg ve azami
tasarım hızı 25 km/s veya daha yüksek olan, kendinden tahrikli, operatör kontrollü, mafsalsız
bir taşıtı; aynı zamanda insan ve/veya mal taşımak ve/veya ekipman çekmek ve itmek için de
tasarlanmış, gidon dışında bir kumanda ile yön verilen, gezi veya hizmet amacıyla tasarlanmış,
ve bacakları ayırmadan bir veya daha fazla koltukta yan yana oturulan, sürücü dahil en fazla
altı kişi taşıyan taşıtı,
t) IMI: Komisyon tarafından geliştirilmiş olan iç pazar bilgi sistemini,
u) İçsu taşıtı: Boyu (L) 20 metre veya daha fazla olan tekneyi veya boy (L), genişlik
(B) ve su çekimi (T) çarpımının 100 metreküp veya daha fazla bir hacim olduğu tekneyi veya
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bu gemilerin ya da yüzer teçhizatın birini çekmek veya itmek için tasarlanmış römorkörler ve
iticileri veya bu gemiler veya yüzer teçhizatın birlikte taşınması için tasarlanmış römorkörler
ve iticileri veya yolcu gemilerini veya yüzer teçhizatı,
ü) İçten yanmalı motor (motor): Bir içten yanma işlemi ile kimyasal enerjiyi (girdi)
mekanik enerjiye (çıktı) dönüştürmek üzere tasarlanmış, gaz türbini dışında bir enerji dönüştürücüsünü; (bu tanıma, monte edildikleri yerlere göre, ikinci ve üçüncü bölümlerdeki hükümlere uyum için gereken, motorun elektronik kontrol üniteleri ile tüm diğer güç aktarma organları
veya karayolu dışında kullanılan hareketli makine kontrol ünitesi arasındaki emisyon kontrol
sistemi ve iletişim arayüzü (donanım ve mesajlar) de dahildir),
v) İki yakıtlı motor: Aynı anda bir sıvı yakıt ve bir gaz yakıt ile çalışacak şekilde tasarlanmış, her iki yakıtın ayrı ayrı ölçüldüğü, çalışmaya bağlı olarak yakıtların birinin tüketim
miktarının diğerine göre değişebildiği bir motoru,
y) İktisadi işletmeci: İmalatçı, imalatçının temsilcisi, ithalatçı veya dağıtıcıyı,
z) İmalatçı: Motorun AB tip onayı veya yetkilendirme sürecinin tüm yönleri ve motor
imalatı uygunluğunun sağlanması bakımından onay kuruluşuna karşı sorumlu olan ve AB tip
onayı sürecine tabi olan motorun tüm tasarım ve yapım aşamalarına doğrudan dahil olup olmaması fark etmeksizin, aynı zamanda imal edilen motorlara ilişkin piyasa gözetimi hususlarından da sorumlu olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
aa) İmalatçının temsilcisi (temsilci): Onay kuruluşu veya piyasa gözetimi kuruluşu ile
ilgili hususlarda kendisini temsil etmek ve bu Yönetmelik kapsamındaki hususlarda kendisi
adına hareket etmek üzere, imalatçı tarafından yazılı bir yetkilendirme ya da vekalet alarak görevlendirilmiş olan, Türkiye’de yerleşik herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
bb) İptal stratejisi: Makinenin normal çalışması sırasında veya AB tip onayı test prosedürleri dışında karşılaşılan ortam veya motor çalışma koşulları altında emisyon kontrol sisteminin etkinliğini azaltan bir emisyon kontrol stratejisini,
cc) İthalatçı: Bir motoru, halihazırda karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere
monte edilmiş olup olmadığı fark etmeksizin, yurt dışından ithal ederek piyasaya arz eden
Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
çç) Jeneratör grubu: Bir güç aktarma sisteminin parçası olmayan, öncelikli olarak elektrik enerjisi üretmek üzere tasarlanmış, bağımsız bir karayolu dışında kullanılan hareketli makineyi,
dd) Kalıcı olarak monte edilmiş: Motorun; bir binada, yapıda, tesiste veya kurulumda
tek bir konumda çalışması amacıyla, bir temele veya alternatif bir kısıtlı noktaya, alet veya
ekipman kullanılmadan sökülemeyecek şekilde civatalanmış veya başka yolla etkili bir şekilde
sabitlenmiş olmasını,
ee) Kar aracı: Esasen karlı arazide kar üzerinde gitmek üzere tasarlanmış, karla temas
halinde olan paletler ile tahrik edilen ve karla temas halinde olan bir veya birden fazla kayak
ile yön verilen ve azami yüksüz kütlesi (standart ekipman, soğutucu, yağlar, yakıt ve aletler
dahil, ancak tercihe bağlı aksesuarlar ve sürücü hariç), çalışır halde 454 kg olan, kendinden
tahrikli bir makineyi,
ff) Kar püskürtücü: Bir miktar kar toplayıp bir oluktan dışarıya kuvvetle püskürterek
özellikle asfalt veya benzeri bir malzemeyle kaplı bir yüzeyden kar temizlemek amacı ile tasarlanmış kendinden tahrikli bir makineyi,
gg) Kararlı durum test çevrimi: Motor devrinin ve torkunun, sınırlı sayıda nominal olarak sabit değerde tutulduğu bir test çevrimini (kararlı durum testleri ya ayrık modlu testlerdir
ya da artırımlı model testlerdir),
ğğ) Karayolu dışında kullanılan hareketli makine: Yolcu veya eşyanın karayolunda taşınması için tasarlanan araçların şasisine monte edilmiş makineler de dahil olmak üzere, yolcu
veya eşyanın karayolunda taşınması için tasarlanmayan, karoseri veya tekerlekleri olan veya
olmayan her hareketli makineyi, taşınabilir ekipmanı veya taşıtı,
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hh) Karayolu dışında kullanılan hareketli makine imalat tarihi: Makinenin zorunlu işaretlemeleri üzerinde belirtilen ay ve yılı veya zorunlu işaretleme olmadığında, imalat hattını
terk ettikten sonra son kontrolden geçtiği ay ve yılı,
ıı) Karter: Gazların ve buharların yayılabileceği iç veya dış kanallarla alt yağ haznesine
bağlanan, motorun içindeki veya dışındaki kapalı alanları,
ii) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
jj) Kullanımdaki motor: Karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerde, normal çalışma düzenleri, koşulları ve yükleri ile çalıştırılan ve 20 nci maddede belirtilen emisyon izleme
testlerini gerçekleştirmek için kullanılan bir motoru,
kk) Lokomotif: Doğrudan kendi tekerlekleri aracılığıyla ya da dolaylı olarak diğer demiryolu taşıtlarının tekerlekleri aracılığıyla, kendisini ve yük, yolcu ve diğer ekipman taşımak
üzere tasarlanmış diğer demiryolu taşıtlarını tahrik etmek için itici güç sağlamak üzere tasarlanmış, kendisi operatörleri dışında yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmamış veya bu amaca
hizmet etmeyen bir demiryolu taşıtını,
ll) Maksimum net güç: Motor tipi için nominal tam yük güç eğrisi üzerindeki en yüksek
net güç değerini,
mm) Mobil vinç: Karayolunda veya arazide gidebilen ve denge için yerçekiminden yararlanan ve tekerlek, palet veya diğer mobil düzenekler üzerinde çalışan kendinden tahrikli
kollu vinci,
nn) Motor ailesi: Tasarımları itibarıyla benzer egzoz emisyon özelliklerine sahip olan
ve geçerli emisyon sınır değerlerine uyan motor tiplerinin imalatçı tarafından gruplandırılmasını,
oo) Motor imalat tarihi: Motorun, imalat hattını terk ettikten sonra son kontrolden geçtiği ve dağıtıma veya stoklanmaya hazır olduğu, ay ve yıl biçiminde ifade edilen tarihi,
öö) Motor tipi: Temel motor özellikleri arasında fark olmayan bir motor grubunu,
pp) Net güç: 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında tanımlı bir referans yakıt veya yakıt
kombinasyonu kullanılarak içten yanmalı motorların gücünün 120 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen yönteme uygun olarak ölçüldüğü, bir deney tezgahı üzerinde krank milinin
veya eşdeğerinin ucunda elde edilen kW cinsinden gücü,
rr) Nominal devir: İmalatçı tarafından tasarlandığı şekilde bir motorun regülatörü tarafından izin verilen maksimum tam yük devrini veya bir regülatör yoksa, imalatçı tarafından
belirtildiği şekilde maksimum net gücün motor tarafından elde edildiği devri,
ss) Nominal net güç: Motor imalatçısı tarafından nominal devirde beyan edilen kW cinsinden net gücü,
şş) Onay kuruluşu: Bir motor tipi veya bir motor ailesi için AB tip onayının tüm yönleriyle, yetkilendirme sürecinden, AB tip onayına izin verilmesi ve yerine göre geri alınması
veya reddedilmesi ve AB tip onay belgelerinin düzenlenmesinden, AB üyesi ülkelerin onay
kuruluşları ile temasların yürütülmesinden, teknik servislerin görevlendirilmesinden ve imalatçının imalatın uygunluğu ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanmasından sorumlu ve bunlara yetkili olan kuruluşu,
tt) Onaysız değişiklik: Kasıtlı olsun veya olmasın, etkisi motorun emisyon performansını kötüleştirmek olan, bir emisyon kontrol sistemine ait herhangi bir yazılım veya diğer mantıksal kontrol elemanları dahil olmak üzere bu tür bir emisyon kontrol sisteminin devre dışı bırakılması, ayarlanması veya değiştirilmesini,
uu) Orijinal donanım imalatçısı (OEM): Karayolu dışında kullanılan hareketli makineyi
imal eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
üü) Partikül halindeki kirletici: Bir motor tarafından yayılan, PM veya PN cinsinden
ölçülen her maddeyi,
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vv) Partikül madde (PM): Sıcaklığın 325 K'yi (52°C) aşmaması için gazın temiz filtrelenmiş hava ile seyreltilmesinden sonra belirli bir filtre ortamı üzerinde toplanan, bir motor tarafından yayılan gazın içindeki her maddenin kütlesini,
yy) Partikül sayısı (PN): Bir motor tarafından yayılan ve çapı 23 nm'den büyük olan
katı partikül sayısını,
zz) Piyasada bulundurma: Bir motorun veya karayolu dışında kullanılan hareketli makinenin ticari bir faaliyet yoluyla bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,
aaa) Piyasaya arz: Bir motorun veya karayolu dışında kullanılan hareketli makinenin
piyasada ilk kez bulundurulmasını,
bbb) Piyasa gözetimi ve denetimi: Piyasada bulundurulan motorların ilgili mevzuata
uygun olduğunu sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetleri ve alınan tedbirleri,
ccc) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamında piyasa gözetimi
ve denetimi faaliyetlerini yürütmekten sorumlu kuruluşu,
ççç) Raybüs: Doğrudan kendi tekerlekleri aracılığıyla ya da dolaylı olarak diğer demiryolu araçlarının tekerlekleri aracılığıyla, kendisi için itici güç sağlamak üzere ve özellikle mal
veya yolcu ya da hem mal hem yolcu taşımak için tasarlanmış ve lokomotif olmayan bir demiryolu taşıtını,
ddd) Referans güç: Motor için geçerli emisyon sınır değerlerini belirlemek için kullanılan net gücü,
eee) Rejenerasyon: Egzoz arıtma sisteminin performansı, tasarım gereği (iyileştirme
anlamında) eski haline getirilirken emisyon seviyelerinin değiştiği ve bunun sürekli rejenerasyon veya seyrek (periyodik) rejenerasyon olarak sınıflandırılabileceği bir olayı,
fff) Sabit devirli çalışma: Motorun, değişen yük altında bile motor devrini korumak
için operatör talebini otomatik olarak kontrol eden bir regülatör ile çalışmasını,
ggg) Sabit devirli motor: Sabit devir regülatörü işlevi kaldırılmış veya devre dışı bırakılmış motorlar hariç olmak üzere, AB tip onayı sabit devirde kullanım ile sınırlı bir motoru
(bu motorlar çalıştırma veya kapatma sırasında kullanılabilecek bir rölanti devriyle sunulabilir
ve motor durdurulduğunda alternatif bir devire ayarlanabilen bir regülatör ile donatılabilir),
ğğğ) Sabit makine: İlk kullanımı için tek bir yere kalıcı olarak monte edilmek üzere tasarlanan ve imal edildiği yerden ilk montaj yerine nakliyesi hariç, karayoluyla veya başka bir
şekilde taşınması öngörülmeyen makineyi,
hhh) Sanal test: Bir motorun performans düzeyini göstermek için, yapılan hesaplamalar
da dahil olmak üzere, fiziksel bir motor kullanımı gerektirmeden karar sürecine yardımcı olan
bilgisayar simülasyonlarını,
ııı) SI motor (SI): Kıvılcım ateşleme ilkesi ile çalışan bir motoru,
iii) Sıvı yakıt: Standart ortam koşullarında (298 K, mutlak ortam basıncı 101,3 kPa)
sıvı halde bulunan bir yakıtı,
jjj) Son kullanıcı: Karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte edilmiş motorun işletilmesinden sorumlu olan, imalatçı, OEM, ithalatçı veya dağıtıcı dışındaki herhangi
bir gerçek veya tüzel kişiyi,
kkk) Süreksiz test çevrimi: Zaman içinde saniye saniye değişen, normalize edilmiş bir
dizi devir ve tork değerine sahip bir test çevrimini,
lll) Tek yakıtlı motor: İki yakıtlı motor olmayan bir motoru,
mmm) Teknik servis: Onay kuruluşu tarafından, testlerin yapılması için bir test laboratuvarı olarak veya onay kuruluşu adına ilk değerlendirmenin ve diğer testlerin veya muayenelerin yapılması için bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak tayin edilmiş olan organizasyonu, kurum veya kuruluşları ya da bu işlevleri bizzat kendisi yürüttüğünde onay kuruluşunun
kendisini,
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nnn) Test çevrimi: Kararlı durum veya süreksiz (transiyent) çalışma koşulları altında
test edilirken, her biri tanımlı bir devre ve torka sahip bir dizi test noktasını,
ooo) Yardımcı demiryolu taşıtı: Raybüs veya lokomotif olmayan, bununla sınırlı olmamak kaydıyla demiryoluna ait ray veya diğer altyapı ile ilgili bakım veya inşaat işlerini veya
kaldırma işlemlerini gerçekleştirmek için özel olarak tasarlanmış bir demiryolu taşıtını,
ööö) Yardımcı motor: Doğrudan veya dolaylı olarak tahrik sağlamayan, karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte edilmiş veya monte edilmesi amaçlanan bir motoru,
ppp) Yedek motor: Sadece halihazırda piyasaya arz edilmiş ve karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte edilmiş bir motorun yerini almak üzere kullanılan ve motorun
yenilenme tarihinde geçerli olan emisyon fazından daha düşük bir emisyon fazına uyan motoru,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Yükümlülükler
Motor kategorileri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, Ek I'de alt kategorilerine
ayrılmış olan aşağıdaki motor kategorileri uygulanır:
a) NRE kategorisi, 2 nci maddenin ikinci fıkrasında kapsam dışı tutulmayan ve bu fıkranın (b) ila (h) bentlerinde belirtilen kategorilere girmeyen, karayolunda veya başka bir şekilde
hareket etmesi veya hareket ettirilmesi amaçlanan ve bunlara uygun karayolu dışında kullanılan
hareketli makinelere yönelik motorları ve IWP, IWA, RLL veya RLR kategorilerindeki Faz V
motorların yerine kullanılan 560 kW altında bir referans güce sahip motorları kapsar.
b) NRG kategorisi, sadece jeneratör gruplarında kullanılmak üzere 560 kW üzerinde
bir referans güce sahip motorları kapsar. Bu özelliklere sahip olanlar dışındaki jeneratör gruplarına yönelik motorlar, özelliklerine göre NRE veya NRS kategorilerine dahil edilir.
c) NRSh kategorisi, sadece elde taşınan makinelerde kullanılmak üzere 19 kW altında
bir referans güce sahip elde taşınan SI motorları kapsar.
ç) NRS kategorisi, referans gücü 56 kW altında olan ve NRSh kategorisine girmeyen
SI motorları kapsar.
d) IWP kategorisi, sadece iç su taşıtlarında kullanıma yönelik, bunların doğrudan veya
dolaylı tahriki için veya bunların doğrudan veya dolaylı olarak tahrikine yönelik tasarlanmış,
19 kW veya daha büyük bir referans güce sahip motorları ve 25 inci maddenin sekizinci fıkrası
ile uyumlu olmaları koşuluyla IWA kategorisindeki motorların yerine kullanılan motorları
kapsar.
e) IWA kategorisi, sadece iç su taşıtlarında kullanıma yönelik ve 19 kW veya daha büyük bir referans güce sahip yardımcı motorları kapsar.
f) RLL kategorisi, sadece lokomotiflerde kullanıma yönelik, bunların tahriki için veya
bunların tahrikine yönelik tasarlanmış motorları kapsar.
g) RLR kategorisi, sadece raybüslerde kullanıma yönelik, bunların tahriki için veya
bunların tahrikine yönelik tasarlanmış motorları ve RLL kategorisindeki Faz V motorların yerine kullanılan motorları kapsar.
ğ) SMB kategorisi, sadece kar araçlarında kullanıma yönelik SI motorları kapsar. SI
motorlar dışında kalan kar araçlarına yönelik motorlar NRE kategorisine girer.
h) ATS kategorisi, sadece ATV’lerde ve SbS'lerde kullanıma yönelik SI motorları kapsar. SI motorlar dışında kalan ATV ve SbS motorları NRE kategorisine girer.
(2) Belli bir kategorideki sabit devirli bir motorun yerine aynı kategorideki değişken
devirli bir motor kullanılabilir. Sabit devirde çalışma için kullanılan IWP kategorisindeki değişken devirli motorlar ayrıca, uygulanabilir olduğunda 25 inci maddenin yedinci ve sekizinci
fıkraları ile de uyumlu olur.
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(3) Yardımcı demiryolu taşıtlarına yönelik motorlar ile raybüslere ve lokomotiflere yönelik yardımcı motorlar, özelliklerine göre NRE veya NRS kategorilerine dahil edilir.
Bu Yönetmelik kapsamında kuruluşların yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Tip onayı ile ilgili konularda ve piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin
hususlarda Bakanlık hem onay kuruluşu hem de piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu olup;
bu husus Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir. Bildirimde, Bakanlığın adı, adresi,
elektronik posta adresi ve sorumluluk alanları belirtilir.
(2) Bakanlık, sadece karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere halihazırda monte
edilmiş olup olmadıklarına bakılmaksızın bu Yönetmeliğe uygun olarak verilen geçerli bir AB
tip onayı kapsamına giren motorların ve bu motorların monte edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin piyasaya arzına izin verir.
(3) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren motorların bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılaması durumunda yapım ve fonksiyonları ile ilgili hususlar nedeniyle, karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılaması ve kapsamına girmesi
durumunda içlerine monte edilmiş motorlardan kaynaklanan gaz ve partikül halindeki kirletici
emisyonları ile ilgili hususlar nedeniyle motorların ve bu motorların takıldığı makinelerin piyasaya arzı yasaklanamaz, kısıtlanamaz ya da engellenemez.
(4) Bakanlık; 4703 sayılı Kanun, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
ve ilgili mevzuat doğrultusunda piyasaya arz edilen motorların piyasa gözetimi ve denetimini
ve kontrollerini organize eder ve yürütür.
(5) 31 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları, 36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları, 39 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 40 ıncı maddenin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları, 41 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, 50 nci maddenin üçüncü fıkrası,
51 inci maddenin birinci ve dördüncü fıkraları, 52 nci maddenin birinci fıkrası ve 53 üncü
maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunması gereken onay kuruluşunun Bakanlık
olması durumunda, bu bildirimler Bakanlık tarafından Komisyona ve/veya AB üyesi ülkelere
Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yapılır.
Onay kuruluşunun yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Onay kuruluşu, AB tip onay başvurusunda bulunan imalatçıların bu
Yönetmeliğe uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
(2) Onay kuruluşu, sadece bu Yönetmelik şartlarını karşılayan motor tiplerine ve motor
ailelerine AB tip onay verir.
(3) Onay kuruluşu, IMI aracılığıyla, AB tip onayı verilen, kapsam genişletme yapılan
veya geri çekilen ya da AB tip onayı başvurusu reddedilen tüm motor tiplerinin ve motor ailelerinin bir kaydını kamuya açıklar. Söz konusu kayıt en azından aşağıdaki bilgileri içerir:
a) İmalatçının adı ve adresi ile farklı ise şirketin adı.
b) İmalatçıya ait ticari ad/adlar veya ticari marka/markalar.
c) Motor tipine ait AB tip onayı veya yerine göre motor ailesine ait AB tip onayı kapsamına giren motor tiplerinin tanımı.
ç) Motor kategorisi.
d) Herhangi bir kapsam genişletme numarası da dahil olmak üzere AB tip onayı
numarası.
e) AB tip onayının verildiği, kapsam genişletme yapıldığı, reddedildiği veya geri çekildiği tarih.
f) 25 inci maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen test raporunun "Genel motor bilgileri"
ve "Nihai emisyon sonucu" bölümlerinin içeriği.
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Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu, motorların belge kontrollerini
ve yerine göre yeterli düzeyde ve yeterli sayıda numune üzerinden fiziksel ve laboratuvar
kontrollerini gerçekleştirir. Bu kontroller sırasında, yerleşik risk değerlendirmesi ilkeleri, şikayetler ve ilgili diğer bilgiler dikkate alınır.
(2) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu, iktisadi işletmecilerden, piyasa gözetimi ve
denetimi faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerekli görülen belgelerin ve bilgilerin kendisine
sunulmasını isteyebilir.
İmalatçıların genel yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) İmalatçılar, imal ettikleri motorlar piyasaya arz edildiğinde, motorların
bu Yönetmeliğe uygun imal edilmiş ve onaylanmış olmalarını sağlar.
(2) İmalatçılar, AB tip onayına tabi bir motoru sonradan farklı bir kategoriye veya alt
kategoriye girecek şekilde modifiye ettiklerinde, motorun söz konusu kategori veya alt kategori
için geçerli gerekliliklere uymasını sağlamaktan sorumludur. Bir tüzel kişiliğin, motoru, kategorisine veya alt kategorisine göre geçerli olan emisyon sınırlarına artık uymayacak şekilde
modifiye etmesi durumunda, bu tüzel kişiliğin söz konusu emisyon sınırlarına yeniden uyum
sağlamaktan sorumlu olduğu kabul edilir.
(3) İmalatçılar, bir motorun yapımının tüm aşamalarına doğrudan katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın AB tip onayı sürecinin tüm yönlerinden ve üretimin uygunluğunun sağlanmasından onay kuruluşuna karşı sorumludur.
(4) İmalatçılar, seri imalatın onaylanmış tipe uygun kalması ve kullanımdaki motorların
emisyonlarının 20 nci maddeye uygun olarak izlenmesi için gerekli prosedürlerin uygulanmasını sağlar. Bir motor tipinin tasarımında veya özelliklerinde meydana gelen değişiklikler ve
bir motor tipinin uygun olduğu beyan edilen gerekliliklerdeki değişiklikler, altıncı bölüme uygun olarak dikkate alınır.
(5) 33 üncü maddede belirtilen zorunlu işaretlemelere ek olarak imalatçılar, imal ettikleri ve piyasaya arz ettikleri motorlar üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda, motora eşlik eden bir belge içinde, ismini, tescilli ticari adını veya tescilli ticari markasını ve kendisi ile iletişime geçilebilecek Türkiye’deki adresini belirtir.
(6) Gerekçeli talep üzerine imalatçılar, OEM'e 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında
belirtilen zorunlu işaretlemenin bir suretini sağlar.
(7) İmalatçılar, bir motordan sorumlu oldukları sürece, depolama veya nakliye koşullarının, bu motorun bu bölüme ve üçüncü bölüme uygunluğunu tehlikeye atmamasını sağlar.
(8) İmalatçılar, bir motorun piyasaya arz edilmesinden sonra 10 yıllık bir süre için,
24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen ekleri ile birlikte AB tip onay belgesini ve uygulanabilir olduğunda, 32 nci maddede belirtilen uygunluk beyanının bir suretini onay kuruluşuna sunmak üzere saklar.
(9) İmalatçılar, onay kuruluşu aracılığıyla ve gerekçeli talep üzerine bir motor için AB
tip onay belgesinin bir kopyasını Türkçe ve/veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde Bakanlığa
sağlar.
(10) Motorların AB tip onayı açısından, AB üyesi ülkeler haricinde yurt dışında yerleşik
imalatçılar, kendilerini onay kuruluşu nezdinde temsil etmek üzere Türkiye’de yerleşik bir temsilci atar.
(11) AB üyesi ülkeler haricinde yurt dışında yerleşik imalatçılar ayrıca, piyasa gözetimi
ve denetimi amaçları için, kendilerini piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu nezdinde temsil
etmek üzere Türkiye’de yerleşik bir temsilci atar. Bu temsilci, onuncu fıkrada belirtilen temsilci
ile aynı veya ondan farklı olabilir.
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İmalatçıların uygun olmayan motorlara ilişkin yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Piyasaya arz edilen motorlarından birinin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşünen veya bu şekilde düşünmesi için sebebi olan bir imalatçı, şüphelenilen uygunsuzluğun niteliği ve gerçekleşme olasılığı hakkında derhal bir soruşturma yürütür. Soruşturmanın sonucuna bağlı olarak imalatçı, üretimdeki motorların onaylanmış motor tipine veya
motor ailesine uygun hale getirilmesini zamanında sağlamak için düzeltici tedbirleri alır. İmalatçı, AB tip onayını veren onay kuruluşunu özellikle uygunsuzluk ve alınan herhangi bir düzeltici tedbir hakkında ayrıntılı olarak derhal bilgilendirir.
(2) Birinci fıkraya rağmen, bir imalatçının, piyasaya arz edildikten sonra yapılan ve
imalatçı tarafından izin verilmeyen modifikasyonların bir sonucu olarak bu Yönetmeliğe uygun
olmayan bir motorla ilgili olarak düzeltici tedbir alması gerekmez.
İmalatçı temsilcisinin piyasa gözetim ve denetimine ilişkin yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) İmalatçıların piyasa gözetimine ilişkin temsilcileri, en azından, imalatçıdan alınan yazılı yetkilendirmede belirtilen aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Bir motorun piyasaya arzını izleyen on yıllık bir süre için, 24 üncü maddenin birinci
fıkrasında belirtilen şekilde ekleri ile birlikte AB tip onay belgesinin ve uygulanabilir olduğunda, 32 nci maddede belirtilen uygunluk beyanının bir suretinin Bakanlığın kullanımına sunulabilmesini sağlar.
b) Motorun üretiminin uygunluğunu göstermek için gereken tüm bilgi ve belgeleri, gerekçeli talebi üzerine Bakanlığa sunar.
c) Yetkilendirme çerçevesinde yapılan her faaliyetle ilgili olarak talebi üzerine, Bakanlık
ile işbirliği yapar.
İthalatçıların genel yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) İthalatçılar, yalnızca AB tip onayı almış, bu Yönetmelik hükümlerine
uygun motorları piyasaya arz edebilir.
(2) İthalatçılar, AB tip onaylı bir motor piyasaya arz edilmeden önce aşağıdakileri
sağlar:
a) 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde ekleri ile birlikte AB tip onay
belgesinin mevcut olmasını,
b) Motorun 33 üncü maddede belirtilen zorunlu işaretlemeleri taşımasını,
c) Motorun 9 uncu maddenin beşinci fıkrasıyla uyumlu olmasını.
(3) Motorun piyasaya arz edilmesini izleyen on yıllık bir süre boyunca ithalatçılar, uygulanabilir olduğunda, 32 nci maddede belirtilen uygunluk beyanının bir suretini Bakanlığa
sunulmak üzere saklar ve talep üzerine, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde
ekleri ile birlikte AB tip onay belgesinin Bakanlığın kullanımına sunulabilmesini sağlar.
(4) İthalatçılar, motor üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda, motora eşlik
eden bir belge içinde, ismini, tescilli ticari adını veya tescilli ticari markasını ve kendisi ile iletişime geçilebilecek adresi belirtir.
(5) İthalatçılar, motorla birlikte 44 üncü maddede belirtilen bilgilerin ve talimatların
verilmesini sağlar.
(6) İthalatçılar, bir motor kendi sorumluluklarında iken, depolama veya nakliye koşullarının, bu motorun bu bölüme veya üçüncü bölüme uygunluğunu tehlikeye atmamasını sağlar.
(7) İthalatçılar, gerekçeli talep üzerine, bir motorun uygunluğunu ispatlamak için gereken tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde Bakanlığa sunar.
İthalatçıların uygun olmayan motorlara ilişkin yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) Bir motorun bu Yönetmeliğe uygun olmadığını ve özellikle de
AB tip onayına karşılık gelmediğini düşünen veya bu şekilde düşünmesi için sebebi olan bir
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ithalatçı, söz konusu motor uygun hale getirilinceye kadar motoru piyasaya arz edemez. İthalatçı bununla ilgili olarak imalatçı ve piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun yanı sıra AB
tip onayını veren onay kuruluşunu gecikmeksizin bilgilendirir.
(2) Piyasaya arz ettiği bir motorun bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşünen veya bu
şekilde düşünmesi için sebebi olan bir ithalatçı, şüphelenilen uygunsuzluğun niteliği ve gerçekleşme olasılığı hakkında derhal bir soruşturma yürütür. Soruşturmanın sonucuna bağlı olarak
ithalatçı, üretimdeki motorların onaylanmış motor tipine veya motor ailesine uygun hale getirilmesini zamanında sağlamak için düzeltici tedbirleri alır ve imalatçıyı bu tedbirler hakkında
bilgilendirir.
Dağıtıcıların genel yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) Dağıtıcılar, bir motoru piyasada bulundururken bu Yönetmeliğin gereklilikleri ile ilgili gereken özeni gösterir.
(2) Dağıtıcılar, bir motoru piyasada bulundurmadan önce;
a) İmalatçının 9 uncu maddenin beşinci fıkrasına uymuş olduğunu,
b) Uygulanabilir ise, ithalatçının 12 nci maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarına uymuş
olduğunu,
c) Motorun 33 üncü maddede belirtilen zorunlu işaretlemeleri taşıdığını,
ç) 44 üncü maddede belirtilen bilgi ve talimatların, OEM tarafından kolayca anlaşılabilecek bir dilde sunulduğunu,
doğrular.
(3) Dağıtıcılar, bir motor kendi sorumluluklarında iken, depolama veya nakliye koşullarının, motorun bu bölüme veya üçüncü bölüme uygunluğunu tehlikeye atmamasını sağlar.
(4) Dağıtıcılar, gerekçeli talep üzerine, imalatçının 9 uncu maddenin sekizinci fıkrasında
belirtilen belgeleri veya ithalatçının 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgeleri Bakanlığa sunmasını sağlar.
Dağıtıcıların uygun olmayan motorlara ilişkin yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) Bir motorun bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşünen veya bu şekilde düşünmesi için sebebi olan bir dağıtıcı, söz konusu motor uygun hale getirilinceye kadar
motoru piyasada bulunduramaz.
(2) Piyasada bulundurduğu bir motorun bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşünen veya bu şekilde düşünmesi için sebebi olan dağıtıcı, imal edilmekte olan motorların onaylanmış
motor tipine veya motor ailesine uygun hale getirilmesi için 10 uncu veya 13 üncü madde uyarınca gereken düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere imalatçı veya imalatçı temsilcisini
bilgilendirir.
OEM'lerin motorların montajına ilişkin yükümlülükleri
MADDE 16 – (1) OEM'ler, AB tip onaylı motorları, 44 üncü maddenin ikinci fıkrası
uyarınca imalatçı tarafından sağlanan talimatlara uygun olarak ve gaz ve partikül halindeki
kirletici emisyonları bakımından motor performansını olumsuz yönde etkilemeyecek bir şekilde
karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte eder.
(2) Bir OEM'in birinci fıkrada belirtilen talimatlara uymaması veya bir motoru, karayolu
dışında kullanılan hareketli makinelere montajı sırasında, gaz ve partikül halindeki kirletici
emisyonları bakımından motorun performansını olumsuz etkileyecek şekilde modifiye etmesi
durumunda, söz konusu OEM bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda imalatçı olarak kabul
edilir ve özellikle 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülüklere tabi olur.
(3) OEM'ler, AB tip onaylı motorları, sadece 5 inci maddede öngörülen özel kullanım
türleri uyarınca karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte eder.
(4) 33 üncü maddede belirtilen motorun zorunlu işaretlemelerinin, parçalar sökülmeden
görünmediği durumlarda OEM, söz konusu maddede ve ilgili uygulama mevzuatında belirtilen
şekilde, imalatçı tarafından sağlanan işaretlemelerin bir suretini karayolu dışında kullanılan
hareketli makinelere görünür bir şekilde iliştirir.
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(5) Bir imalatçının, bir motoru OEM'e 35 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca egzoz
arıtma sisteminden ayrı olarak teslim etmesi durumunda, uygulanabilir ise, OEM imalatçıya
motorun ve egzoz arıtma sisteminin montajı ile ilgili bilgileri sağlar.
İmalatçı yükümlülüklerinin ithalatçılara ve dağıtıcılara uygulanması
MADDE 17 – (1) Bir motoru kendi adı veya ticari markası altında piyasada bulunduran
veya böyle bir motoru, ilgili şartlara uygunluğunu etkileyebilecek şekilde modifiye eden bir
ithalatçı veya dağıtıcı, bu Yönetmeliğin amaçları bakımından imalatçı olarak kabul edilir ve
özellikle 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülüklere tabi olur.
İktisadi işletmeciler ve OEM'ler için bildirim yükümlülükleri
MADDE 18 – (1) İktisadi işletmeciler ve OEM'ler, talep üzerine, piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıllık süre boyunca Bakanlığa;
a) Kendilerine motor tedarik etmiş olan her iktisadi işletmeciyi,
b) Motor tedarik ettikleri her iktisadi işletmeciyi veya belirlenebilir olduğu hallerde,
tüm OEM'leri,
bildirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maddi Gereklilikler
AB tip onayına ilişkin egzoz emisyon şartları
MADDE 19 – (1) İmalatçılar, motor tiplerinin ve motor ailelerinin, ikinci bölüm ve bu
bölüm içinde belirtilen gerekliliklere uygun olacak şekilde tasarlanmasını, imal edilmesini ve
monte edilmesini sağlar.
(2) Ek III'te belirtilen motorların piyasaya arz tarihinden itibaren, motor tipleri ve motor
aileleri, Faz V olarak adlandırılan ve Ek II'de belirtilen egzoz emisyon sınır değerlerini aşamaz.
İlgili uygulama mevzuatında belirtilen motor ailesini tanımlayan parametreler uyarınca, bir
motor ailesinin birden fazla güç aralığını kapsadığı durumlarda, ana motor (AB tip onayı
amacıyla) ve aynı aile içindeki tüm motor tipleri (üretimin uygunluğu açısından), geçerli güç
aralıkları ile ilgili olarak;
a) En katı emisyon sınır değerlerini sağlar.
b) En katı emisyon sınır değerlerine karşılık gelen test çevrimleri kullanılarak test
edilir.
c) Ek III'te belirtilen, AB tip onayı ve piyasaya arz için geçerli olan en erken tarihlere
tabi olur.
(3) Motor tiplerinin ve motor ailelerinin egzoz emisyonları, 25 inci maddede belirtilen
test çevrimleri esasına göre ve 26 ncı maddeye uygun olarak ölçülür.
(4) Motor tipleri ve motor aileleri, onaysız değişikliği mümkün olduğu ölçüde önleyecek şekilde tasarlanır ve emisyon kontrol stratejileri ile donatılır. İptal stratejilerinin kullanılması yasaktır.
(5) Çalışma modları da dahil olmak üzere motor tiplerinin ve motor ailelerinin tanımlanmasında kullanılacak parametrelerin ayrıntıları ve dördüncü fıkrada belirtilen onaysız değişikliğin önlenmesine ilişkin teknik ayrıntılar uygulama mevzuatı aracılığıyla belirlenir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.
Kullanımdaki motorlara ait emisyonların izlenmesi
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca tip onayı verilmiş Faz V emisyonlu motor
tiplerine veya motor ailelerine mensup motorlardan kaynaklanan gaz halindeki kirletici emisyonları, karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte edilen ve normal görev döngüleri boyunca çalıştırılan kullanımdaki motorlar test edilerek izlenir.
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(2) Bu testler, imalatçının sorumluluğu altında ve Bakanlığın gerekliliklerine uygun
olarak, farklı motor kategorileri için motorların seçimi, test usulleri ve sonuçların raporlanması
ile ilgili hükümlere uygun olarak doğru şekilde bakımı yapılmış motorlar üzerinde yapılır.
(3) Bakanlık, bu tür test usulleri bulunmayan motor kategorileri ve alt kategorileri için
uygun test usullerinin geliştirilmesi amacıyla pilot programlar yürütebilir.
(4) Bakanlık, test çevriminden ölçülen emisyonların gerçek çalışmada ölçülen emisyonlara ne ölçüde karşılık geldiğini belirlemek üzere her motor kategorisi için izleme programları yürütebilir. Söz konusu programlar ve sonuçları, Bakanlıkça kamuoyuna açıklanabilir.
(5) Motorların seçimi, test usulleri ve birinci ila dördüncü fıkralarda belirtilen sonuçların
raporlanması ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi konusunda, Türkiye’de mevzuatı oluşturmak
ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AB Tip Onayı İşlemleri
AB tip onayı başvurusu
MADDE 21 – (1) İmalatçılar, onay kuruluşuna, her motor tipinin veya motor ailesinin
AB tip onayı için ayrı bir başvuruda bulunur ve her başvuru ile birlikte 22 nci maddede belirtilen tanıtım dosyasını sunar. Belirli bir motor tipi veya uygulanabilir ise, motor ailesi ile ilgili
olarak tek bir başvuru yapılır ve bu başvuru tek bir onay kuruluşuna sunulur.
(2) İmalatçılar, motor tipine veya bir motor ailesi söz konusu olduğunda, 22 nci maddede belirtilen tanıtım dosyasında açıklanan ana motor özelliklerine uygun bir motoru AB tip
onayı testlerini yapmaktan sorumlu teknik servise sunar.
(3) Bir motor ailesinin AB tip onayına yönelik bir başvuru olması durumunda, eğer
onay kuruluşu, ikinci fıkrada belirtilen seçilmiş ana motor ile ilgili olarak, sunulan başvurunun
22 nci maddede belirtilen tanıtım dosyasında tanımlanan motor ailesini tam olarak temsil etmediğine karar verirse, imalatçılar motor ailesini temsil etmek üzere onay kuruluşu tarafından
kabul edilen bir alternatifi ve gerekirse ilave bir ana motoru sunar.
(4) Onaylanmış motor tipinin veya motor ailesinin imalatının başlamasından sonraki
bir ay içinde, imalatçılar kullanımdaki motorların izlenmesine ilişkin ilk planı, söz konusu motor tipi veya uygulanabilir ise motor ailesi için AB tip onayı veren onay kuruluşuna sunar.
Tanıtım dosyası
MADDE 22 – (1) Başvuru sahibi, onay kuruluşuna aşağıdakileri içeren bir tanıtım dosyası sunar:
a) Referans yakıtların ve imalatçı tarafından talep edilmesi halinde 26 ncı maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen diğer tüm belirlenmiş yakıtların, yakıt karışımlarının veya yakıt
emülsiyonlarının bir listesini içeren ve 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen uygulama mevzuatı uyarınca tanımlanan bir tanıtım belgesi.
b) Motor tipiyle veya uygulanabilir ise ana motorla ilgili tüm veriler, çizimler, fotoğraflar ve diğer bilgiler.
c) AB tip onayı başvuru işlemleri çerçevesinde onay kuruluşu tarafından talep edilebilecek her türlü ek bilgiler.
(2) Tanıtım dosyası, basılı olarak veya teknik servis ve onay kuruluşu tarafından kabul
edilen elektronik bir formatta sunulabilir.
(3) Tanıtım belgesi ve tanıtım dosyasına ilişkin şablonları belirlemek üzere uygulama
mevzuatı kabul edilebilir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, Türkiye’de
Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
AB Tip Onay İşlemlerinin Yürütülmesi
Genel hükümler
MADDE 23 – (1) Başvuruyu alan onay kuruluşu, aşağıdakilerin her birine uyan tüm
motor tiplerine veya motor ailelerine AB tip onayı verir:
a) Tanıtım dosyasındaki ayrıntılar.
b) Bu Yönetmeliğin gerekliliklerine ve özellikle 27 nci maddede belirtilen üretimin uygunluğu düzenlemeleri.
(2) Bir motorun bu Yönetmelikte belirtilen gereklilikleri yerine getirmesi durumunda,
onay kuruluşu böyle bir motorun monte edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin egzoz emisyonları ile ilgili başka herhangi bir AB tip onayı şartı getirmez.
(3) Her motor alt kategorisi için Ek III'te belirtilen motorların AB tip onayı tarihinden
sonra onay kuruluşu, bu Yönetmelikte belirtilen gereklilikleri sağlamayan bir motor tipine veya
motor ailesine AB tip onayı veremez.
(4) AB tip onay belgeleri, Komisyon tarafından belirlenen uyumlaştırılmış bir sisteme
göre numaralandırılır.
(5) Onay kuruluşu, IMI aracılığıyla;
a) İlgili AB tip onay belgesini verdikten sonraki bir ay içinde, vermiş olduğu veya uygulanabilir ise kapsam genişletme yapılmış AB tip onaylarının bir listesini AB üyesi ülkelerin
onay kuruluşlarına bildirir.
b) Vermeyi reddettiği veya geri çektiği AB tip onaylarının bir listesini, kararının gerekçeleriyle birlikte gecikmeksizin AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirir.
c) AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarından bir talep aldıktan sonra bir ay içinde, onayladığı, onaylamayı reddettiği veya AB tip onayını geri çektiği her motor tipi veya motor ailesi
için, mevcut olması halinde, motor tipine veya motor ailesine ait AB tip onayı belgesinin bir
suretini, altıncı fıkrada belirtilen tanıtım paketi ile birlikte söz konusu onay kuruluşuna gönderir.
(6) Onay kuruluşu, test raporu ile birlikte teknik servis veya onay kuruluşu tarafından
görevlerini yerine getirirken tanıtım dosyasına eklenen diğer tüm belgelerden oluşan bir tanıtım
paketi hazırlar. Tanıtım paketinde, tüm içeriğin listelendiği bir fihrist yer alır. Bu fihrist, AB
tip onay usulünde birbirini izleyen adımların kaydını, özellikle de revizyon ve güncellemelerin
tarihlerini sunmak üzere, her belgedeki bütün sayfaları ve belgenin formatını açık bir biçimde
gösterecek şekilde uygun biçimde numaralandırılır veya işaretlenir. Onay kuruluşu, tanıtım paketinde yer alan bilgilerin, ilgili AB tip onayının geçerliliğinin sona ermesini izleyen en az 25
yıllık bir süre boyunca hazır tutulmasını sağlar.
(7) Dördüncü fıkrada belirtilen uyumlaştırılmış numaralandırma sisteminin oluşturulmasına ilişkin yöntemi ve beşinci fıkrada belirtilen veri paylaşımına ilişkin şablonları ve veri
yapısını belirlemek üzere uygulama mevzuatı kabul edilebilir. Komisyon tarafından yayımlanan
bu uygulama mevzuatı, Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.
AB tip onay belgesi ile ilgili özel hükümler
MADDE 24 – (1) AB tip onay belgesi, ek olarak aşağıdaki hususları içerir:
a) Tanıtım paketi.
b) Uygulanabilir ise, 32 nci maddede belirtilen uygunluk beyanlarını imzalamaya yetkili
kişilerin isimleri, imza örnekleri ve şirketteki konumlarına dair bir beyan.
(2) AB tip onay belgesi için Komisyon tarafından belirlenen şablon kullanılır.
(3) Onay kuruluşu, onaylanmış her bir motor tipi veya motor ailesi ile ilgili olarak;
a) AB tip onay belgesinin ilgili tüm bölümlerini doldurur ve buna test raporunu ekler.
b) Tanıtım paketinin fihristini (dizin) hazırlar.
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c) Tamamlanan belgeyi ekleriyle birlikte en kısa sürede başvuru sahibine teslim eder.
(4) Bir AB tip onayının 36 ncı madde uyarınca geçerliliği ile ilgili kısıtlamalara tabi
tutulduğu durumlarda veya motor tipinin veya motor ailesinin bu Yönetmeliğin belirli gerekliliklerinden muaf tutulduğu durumlarda, AB tip onayı belgesinde bu kısıtlamalar veya muafiyetler belirtilir.
(5) İkinci fıkrada belirtilen AB tip onay belgesine ilişkin şablonu belirlemek üzere uygulama mevzuatı kabul edilebilir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı,
Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.
AB tip onayı için gereken testler
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen teknik şartlara uygunluk, belirlenen teknik
servisler tarafından gerçekleştirilen uygun testler aracılığıyla kanıtlanır. Bu testlerin gerçekleştirilmesine yönelik ölçüm ve test usulleri ile özel ekipmanlar ve aletler 26 ncı maddede tanımlanan şekilde olur.
(2) İmalatçı, gerekli testlerin gerçekleştirilmesine yönelik ilgili mevzuat kapsamında
gereken sayıda motoru onay kuruluşu için hazır bulundurur.
(3) Gerekli testler, onaylanacak motor tipini veya uygulanabilir ise, motor ailesinin ana
motorunu temsil eden motorlar üzerinde yapılır. Buna rağmen imalatçı, onay kuruluşu ile mutabakat içinde, onaylanacak motor tipini veya yerine göre motor ailesinin ana motorunu temsil
etmemesine rağmen, gereken performans seviyesi ile ilgili en olumsuz bir dizi özelliği bir araya
getiren bir motor seçebilir. Seçim sürecinde karar vermeye yardımcı olması için sanal test yöntemleri kullanılabilir.
(4) AB tip onay testlerinin yürütülmesi amacıyla uygulanabilir test çevrimleri Ek IV'te
belirtilmiştir. AB tip onayına dahil edilen her motor tipi için uygulanabilir test çevrimleri, tanıtım belgesi içinde belirtilir.
(5) Motor tipini veya uygulanabilir ise, motor ailesinin ana motorunu temsil eden bir
motor veya üçüncü fıkrada belirtilen istisna uyarınca seçilen bir motor, Ek IV'teki Tablo IV-1
ila Tablo IV-10 içinde tanımlanan, uygulanabilir durumdaki karayolu dışı kararlı durum test
çevrimi kullanılarak bir dinamometre aracılığıyla test edilir. İmalatçı, bu testi ayrık modlu veya
artırımlı model test yöntemi kullanarak yürütmeyi seçebilir. Yedinci ve sekizinci fıkralarda belirtilen durumlar haricinde, aynı kategorinin sabit devirli çalışmasında kullanılan belirli bir kategorideki değişken devirli motorun, uygulanabilir durumdaki sabit devirli kararlı durum test
çevrimi kullanılarak test edilmesi gerekmez.
(6) Alternatif bir devire ayarlanabilen regülatörlü sabit devirli bir motor söz konusu olduğunda, beşinci fıkradaki gereklilikler, uygulanabilir durumdaki her sabit devirde yerine getirilir ve tanıtım belgesinde her motor tipi için geçerli olan devirler belirtilir.
(7) Hem değişken devirli hem de sabit devirli çalışma için kullanılması amaçlanan IWP
kategorisinden bir motor söz konusu olduğunda, beşinci fıkradaki gereklilikler, uygulanabilir
durumdaki her kararlı durum test çevrimi için ayrı ayrı yerine getirilir ve tanıtım belgesinde
bu şartların yerine getirildiği her kararlı durum test çevrimi belirtilir.
(8) 5 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca IWA kategorisindeki bir motor yerine kullanılmak üzere tasarlanan IWP kategorisinde bir motor söz konusu olduğunda, Ek IV'teki Tablo
IV-5 ve Tablo IV-6 içinde belirtilen uygulanabilir durumdaki her kararlı durum test çevrimi
için beşinci fıkradaki gereklilikler yerine getirilir ve tanıtım belgesinde bu şartların yerine getirildiği her kararlı durum test çevrimi belirtilir.
(9) 35 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca tip onaylı motorlar haricinde,
NRE kategorisindeki 19 kW veya daha büyük ancak en çok 560 kW net güce sahip değişken
devirli motorlar, beşinci fıkradaki gereklilikleri yerine getirmenin yanı sıra Ek IV'teki Tablo
IV-11 içinde tanımlanan süreksiz test çevrimi kullanılarak bir dinamometre aracılığıyla da test
edilir.
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(10) Maksimum devri 3.400 devir/dakika veya daha düşük olan NRS-v-2b ve NRS-v-3
alt kategorilerindeki motorlar, beşinci fıkradaki gereklilikleri yerine getirmenin yanı sıra
Ek IV'teki Tablo IV-12'de tanımlanan süreksiz test çevrimi kullanılarak bir dinamometre aracılığıyla da test edilir.
(11) Motor yük ve devir ayarlarının belirlenmesine yönelik yöntem de dahil olmak üzere, bu maddede belirtilen kararlı durum ve süreksiz test çevrimlerinin ayrıntılı teknik şartlarını
ve özelliklerini belirlemek üzere, Türkiye’de mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.
(12) AB tip onayı için gereken test raporu formatını belirlemek üzere uygulama mevzuatı kabul edilebilir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, Türkiye’de
Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.
AB tipi onayına yönelik ölçümlerin ve testlerin yürütülmesi
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi motorlar için nihai egzoz emisyon testi sonuçları, laboratuvar test sonuçlarına aşağıdakilerin tümü uygulanarak hesaplanır:
a) Üçüncü fıkranın gerektirdiği ve henüz laboratuvar ölçümüne dahil edilmediği durumlarda, karter gazı emisyonları.
b) Üçüncü fıkranın gerektirdiği ve motorda rejenerasyonlu bir egzoz arıtma sisteminin
bulunduğu durumlarda, gereken her ayarlama faktörü.
c) Tüm motorlar için, Ek V'te belirtilen emisyon dayanıklılık dönemlerine uygun bozulma faktörleri.
(2) Bir motor tipinin veya motor ailesinin, bu Yönetmelikte belirtilen emisyon sınırlarına uygun olup olmadığını belirlemek için test edilmesi, aşağıdaki referans yakıtlar veya yakıt
kombinasyonları kullanılarak yapılır. Motor tipi veya motor ailesi, ayrıca, imalatçı tarafından
bir AB tip onayı başvurusunda belirtilen ve tanıtım dosyası içinde tanımlanan diğer yakıtlar,
yakıt karışımları veya yakıt emülsiyonları ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilen egzoz
emisyon sınırlarını da sağlar.
a) Motorin.
b) Benzin.
c) İki zamanlı SI motorlar için benzin/yağ karışımı.
ç) Doğalgaz/biyometan.
d) Sıvı petrol gazı (LPG).
e) Etanol.
(3) Ölçümlerin ve testlerin yapılması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara ilişkin teknik
gereklilikler sağlanır:
a) Testlerin yürütülmesine ilişkin cihazlar ve prosedürler.
b) Emisyon ölçümü ve örneklemeye ilişkin cihazlar ve prosedürler.
c) Veri değerlendirme ve hesaplama yöntemleri.
ç) Bozulma faktörlerinin belirlenmesine yönelik yöntemler.
d) Ek II'de belirtilen Faz V emisyon sınırlarına uyan NRE, NRG, IWP, IWA, RLR,
NRS, NRSh, SMB ve ATS kategorilerindeki motorlarla ilgili olarak;
1) Karter gazı emisyonlarını hesaba katma yöntemleri.
2) Egzoz arıtma sistemlerinin sürekli veya seyrek rejenerasyonunun belirlenmesine ve
hesaba katılmasına ilişkin yöntemleri.
e) Ek II'de belirtilen Faz V emisyon sınırlarına uyan ve hem püskürtülen yakıtın miktarını hem de zamanlamasını belirlemek için elektronik kontrol kullanan veya NOx azaltmak
için kullanılan emisyon kontrol sistemini devreye almak, devreden çıkarmak veya modüle etmek için elektronik kontrol kullanan NRE, NRG, IWP, IWA, RLL ve RLR kategorilerindeki
elektronik olarak kontrol edilen motorlarla ilgili olarak;
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1) Emisyon kontrol stratejilerini ve bu stratejileri ispatlamak için gereken belgeler.
2) NOx kontrol tedbirlerini ve bu kontrol tedbirlerini ispatlamak için kullanılan yöntem.
3) İçinde, emisyonların Ek II'de belirtilen emisyon sınırlarını aşmasına izin verilen miktarın kontrol edildiği ilgili karayolu dışı kararlı durum test çevrimi ile ilişkili alan.
4) Emisyon benç testi sırasında, teknik servis tarafından, kontrol alanı içinde ilave ölçüm noktalarının seçimi.
(4) Aşağıdaki hususlar konusunda, Türkiye’de mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek
üzere Bakanlık yetkilidir:
a) Emisyon laboratuvarı test sonuçlarının, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen bozulma faktörlerini içerecek şekilde uyarlanmasına yönelik metodoloji.
b) İkinci fıkrada belirtilen referans yakıtların teknik özellikleri ve uygulanabilir ise, tanıtım dosyasında tarif edilen diğer herhangi bir yakıt, yakıt karışımı veya yakıt emülsiyonu
açıklamasına ilişkin gereklilikler.
c) Üçüncü fıkrada belirtilen ölçümlerin ve testlerin yapılmasına yönelik ayrıntılı teknik
gereklilikler ve özellikler.
ç) 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu 06 serisinde verilen şartlar hesaba katılarak PN ölçmek
için kullanılan yöntem.
d) Ek II'de belirtilen iki yakıtlı motorların veya gaz yakıtla çalışan tek yakıtlı motorların
test edilmesi açısından geçerli olan ayrıntılı teknik gereklilikler.
Üretimin uygunluğu düzenlemeleri
MADDE 27 – (1) AB tip onayı vermiş bir onay kuruluşu, gerekirse AB üyesi ülkelerin
onay kuruluşlarıyla işbirliği içinde, imal edilmekte olan motorların, bu Yönetmeliğin gereklilikleri uyarınca onaylanan tipe uygun olmalarını sağlamak amacıyla yeterli seviyede düzenlemenin yapılmış olduğunu doğrulamak için AB tip onayı ile ilgili olarak gereken tedbirleri alır.
(2) AB tip onayı vermiş bir onay kuruluşu, imalatçı tarafından düzenlenen uygunluk
beyanlarının 32 nci maddeye uygun olduğunu doğrulamak için bu AB tip onayı ile ilgili gerekli
tedbirleri alır.
(3) AB tip onayı vermiş bir onay kuruluşu, gerekirse AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarıyla işbirliği içinde, birinci fıkrada belirtilen düzenlemelerin, imal edilmekte olan motorların
onaylanan tipe ve uygunluk beyanlarına uygun olmaya devam etmelerini ve uygulanabilir ise,
32 nci maddeye uymaya devam etmelerini sağlamak amacıyla yeterli seviyede olmaya devam
ettiğini doğrulamak için AB tip onayı ile ilgili olarak gereken tedbirleri alır.
(4) AB tip onayı vermiş olan onay kuruluşu, bir motorun onaylanmış tipe uygunluğunu
doğrulamak için, imalatçının üretim tesisleri de dahil olmak üzere imalatçı tesislerinde alınan
numuneler üzerinde AB tip onayı için gereken herhangi bir kontrolü veya testi yapabilir.
(5) AB tip onayı vermiş bir onay kuruluşu, imalatın devam etmesine rağmen birinci
fıkrada belirtilen düzenlemelerin uygulanmadığını, birinci fıkrada belirtilen şekilde kararlaştırılan düzenlemelerden önemli ölçüde sapma olduğunu, uygulanmasına son verildiğini veya artık yeterli görülmediğini tespit etmesi durumunda, üretimin uygunluğuna ilişkin usulün doğru
bir şekilde takip edilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri alır veya AB tip onayını geri çeker.
(6) İmal edilmekte olan motorların onaylanan tipe uygun olmasını sağlamak için, onay
kuruluşları tarafından alınacak ayrıntılı tedbirler ve izlenecek usulleri belirlemek üzere,
Türkiye’de mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.
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ALTINCI BÖLÜM
AB Tip Onaylarında Yapılan Değişiklikler ve AB Tip Onaylarının Geçerliliği
Genel hükümler
MADDE 28 – (1) İmalatçı, tanıtım paketindeki bilgilerde herhangi bir değişiklik konusunda, AB tip onayını veren onay kuruluşunu gecikmeksizin bilgilendirir. Böyle bir değişiklik olması halinde, söz konusu onay kuruluşu 29 uncu maddede belirtilen usullerden hangisine uyulacağını belirler. Gerektiğinde, onay kuruluşu, imalatçıyla istişare ettikten sonra, yeni
bir AB tip onayı verilmesine karar verebilir.
(2) AB tip onayında değişiklik yapılmasına yönelik bir başvuru, sadece orijinal AB tip
onayını veren onay kuruluşuna sunulur.
(3) Onay kuruluşu, bir değişiklik yapılması için, muayenelerin veya testlerin tekrarlanması gerektiğini tespit ederse imalatçıyı bu hususta bilgilendirir. 29 uncu maddede belirtilen
usuller sadece, onay kuruluşunun bu muayenelere veya testlere dayanarak AB tip onayı gerekliliklerinin karşılanmaya devam edildiği sonucuna varması halinde uygulanır.
AB tip onaylarının revize edilmesi ve kapsam genişletilmesi
MADDE 29 – (1) Tanıtım paketinde kayıtlı özelliklerin muayene veya test tekrarı gerektirmeksizin değişmesi halinde, bu tür bir değişiklik “revizyon” olarak adlandırılır. Böyle
bir revizyon yapılması durumunda, onay kuruluşu, gerekçesiz gecikme olmaksızın tanıtım paketinin ilgili sayfalarının her birini gerektiği şekilde revize ederek değişikliğin niteliğini açıkça
gösterecek şekilde işaretler; aynı zamanda revizyon tarihini belirtir ve tanıtım paketine revize
edilmiş bir fihrist ekler. Değişikliklere dair ayrıntılı bir açıklama ile birlikte tanıtım paketinin
konsolide edilmiş ve güncellenmiş bir versiyonu, bu fıkranın şartlarını yerine getirmiş sayılır.
(2) Tanıtım paketindeki bilgilerin değiştirildiği ve aşağıdakilerden herhangi birinin gerçekleştiği durumlarda, birinci fıkrada belirtilen şekilde bir değişiklik “kapsam genişletme” olarak adlandırılır:
a) Ek muayene veya test gerekliliği.
b) Ekleri hariç olmak üzere, AB tip onay belgesinde bulunan herhangi bir bilgi değişikliği.
c) Bu Yönetmelikte veya bu Yönetmeliği desteklemek amacıyla yayımlanmış uygulama
mevzuatında belirtilen yeni bir şartın, onaylanmış motor tipi veya motor ailesi için geçerli hale
gelmesi durumu.
(3) Kapsam genişletme yapılması halinde, onay kuruluşu daha önce art arda yapılmış
kapsam genişletmelerin sayısına göre arttırılan bir kapsam genişletme numarasıyla belirtilen,
güncellenmiş bir AB tip onay belgesi düzenler. Söz konusu AB tip onay belgesinde, kapsam
genişletmenin nedeni ve tarihi açıkça gösterilir.
(4) Tanıtım paketinin sayfalarında yapılan her değişiklikte veya konsolide edilmiş, güncellenmiş her bir versiyonda, AB tip onay belgesine ekli tanıtım paketinin fihristi, en son kapsam genişletmenin veya revizyonun tarihini veya güncellenmiş versiyonun en son konsolidasyon tarihini belirtecek şekilde değiştirilir.
(5) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yeni şartlar, teknik açıdan emisyon performansı bakımından söz konusu motor tipiyle veya motor ailesiyle ilgisiz ise motor tipinin veya
motor ailesinin AB tip onayında değişiklik yapılması gerekmez.
Değişikliklerin uygulanması ve bildirilmesi
MADDE 30 – (1) AB tip onayının revize edilmesi durumunda, onay kuruluşu gereksiz
bir gecikme olmaksızın revize edilen belgeleri veya yerine göre 29 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen tanıtım paketinin revize edilmiş fihristini de içeren; konsolide edilmiş, güncellenmiş versiyonu başvuru sahibine verir.
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(2) AB tip onayında kapsam genişletme yapılması halinde, onay kuruluşu gereksiz bir
gecikme olmaksızın ekleri ve tanıtım paketinin fihristi de dahil olmak üzere 29 uncu maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen güncellenmiş AB tip onayı belgesini başvuru sahibine verir.
(3) Onay kuruluşu, 23 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca AB tip onaylarında yapılan değişiklikler hakkında AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarını IMI aracılığıyla bilgilendirir.
AB tip onayının geçerliliği
MADDE 31 – (1) AB tip onayları sınırsız bir süre için verilir.
(2) Bir motorun AB tip onayı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması
halinde geçersiz hale gelir:
a) Onaylanmış motor tipi veya uygulanabilir ise, motor ailesi için geçerli yeni gerekliliklerin, bunların piyasaya arz edilmeleri için zorunlu hale geldiği ve bu doğrultuda AB tip
onayının uzatılmasının veya revize edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda.
b) Onaylanmış motor tipinin veya motor ailesinin imalatına kesin surette ve gönüllü
olarak son verildiği durumlarda.
c) AB tip onayının geçerliliğinin 36 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bir kısıtlama
nedeniyle sona erdiği durumlarda.
ç) AB tip onayının 27 nci maddenin beşinci fıkrası, 40 ıncı maddenin birinci fıkrası
veya 41 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca geri çekildiği durumlarda.
(3) AB tip onayının geçerliliğine ilişkin koşulların, motor ailesi içindeki tek bir motor
tipi ile ilgili olarak artık yerine getirilemediği durumlarda, söz konusu motor ailesinin AB tip
onayı sadece o motor tipi için geçersiz hale gelir.
(4) Bir motor tipinin veya uygulanabilir ise, bir motor ailesinin üretimine kesin olarak
son verilmesi durumunda; imalatçı, söz konusu üretime son verildiğini ilgili AB tip onayını
veren onay kuruluşuna bildirir. AB tip onayını veren onay kuruluşu, motor tipi veya motor
ailesi için bu bildirimin alınmasını izleyen bir ay içinde diğer onay kuruluşlarını durum hakkında bilgilendirir.
(5) Dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak şartıyla, bir motor tipinin veya uygulanabilir
ise, bir motor ailesinin AB tip onayının geçersiz olacağı durumlarda, imalatçı bu durumu ilgili
AB tip onayını veren onay kuruluşuna bildirir. Bu tür durumlarda, AB tip onayını veren onay
kuruluşu, ilgili tüm bilgileri gecikmeksizin diğer onay kuruluşlarına bildirir. Bu bildirimde
özellikle, imal edilen son motorun imalat tarihi ve motor tanıtım numarası belirtilir.
(6) Dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen bildirim gereklilikleri, ilgili bilgilerin
IMI'ye yüklenmesi halinde yerine getirilmiş sayılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Beyanı ve İşaretlemeler
Uygunluk beyanı
MADDE 32 – (1) İmalatçı, bir motor tipi veya motor ailesi AB tip onayının sahibi sıfatıyla, aşağıda belirtilen maddeler çerçevesinde piyasaya arz edilen motorlar ile birlikte bir
uygunluk beyanı verir:
a) 35 inci maddenin ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci veya sekizinci fıkralarında
ve 36 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bir muafiyet.
b) Geçici 1 inci maddenin altıncı, yedinci veya sekizinci fıkralarında belirtilen bir geçiş
hükmü.
Uygunluk beyanında motor için geçerli olacak belirli özellikler ve kısıtlamalar belirtilir.
Uygunluk beyanı, motorla birlikte ücretsiz olarak teslim edilir ve uygulanabilir ise, motorun
monte edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makine ile birlikte verilir. Uygunluk
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beyanının teslimi, açık bir talebe veya imalatçıya ek bilgi sunulmasına bağlı olamaz. Uygunluk
beyanı aynı zamanda bir güvenli elektronik dosya biçiminde de sunulabilir. Motor imalat tarihini izleyen 10 yıllık bir süre için imalatçı, son kullanıcının talebi üzerine, düzenlenme maliyetini aşmayan bir miktarın ödenmesi karşılığında uygunluk beyanının bir suretini verir. "Suret"
ifadesi, uygunluk beyanının bu tür her kopyası üzerinde açıkça görünür olur.
(2) Uygunluk beyanı, Türkçe veya AB’nin resmi dillerinden birinde düzenlenir. Onay
kuruluşları, imalatçıdan bu belgenin kendi resmi dillerine çevrilmesini talep edebilir.
(3) Uygunluk beyanlarını imzalamaya yetkili kişi/kişiler, imalatçı kuruluşun çalışanı
olup söz konusu kuruluşun yönetimi tarafından, motorun tasarımı ve imalatı veya üretiminin
uygunluğu ile ilgili olarak imalatçının yasal sorumluluğunu tam olarak yerine getirmek üzere
usulünce yetkilendirilir.
(4) Uygunluk beyanının bütün maddeleri eksiksiz bir şekilde doldurulur ve motorun
kullanımı ile ilgili olarak bu Yönetmelikte yer alan kısıtlamalar dışında herhangi bir kısıtlama
içermez.
(5) Sahteciliği önlemeye ve güvenli elektronik dosyanın doğrulanmasına imkan tanımaya yönelik özellikler de dahil olmak üzere, uygunluk beyanı için şablonu belirlemek üzere
uygulama mevzuatı kabul edilebilir. Bu amaçla, uygulama mevzuatında, uygunluk beyanını
korumak için kullanılan güvenlik özellikleri yer alır. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.
Motorların zorunlu işaretlemesi
MADDE 33 – (1) İmalatçı, onaylanmış tipe uygun olarak imal edilen her motora bir
işaret (zorunlu işaretleme) iliştirir.
(2) Aşağıdaki motorlarla ilgili olarak zorunlu işaretleme, motorun ilgili muafiyete veya
geçiş hükümlerine tabi olduğunu gösteren ek bilgileri içerir:
a) Türkiye sınırları içerisinde veya dışında imal edilen ve daha sonra Türkiye’de karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte edilen, 35 inci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen üçüncü ülkelere ihracata yönelik motorlar.
b) 35 inci maddenin ikinci, beşinci, altıncı veya sekizinci fıkraları uyarınca piyasaya
arz edilen motorlar.
c) 35 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca geçici olarak piyasaya arz edilen motorlar.
ç) 35 inci maddenin yedinci fıkrası, geçici 1 inci maddenin yedinci veya sekizinci fıkrası
uyarınca piyasaya arz edilen yedek motorlar.
(3) Motor imalat hattından ayrıldığında gereken zorunlu temel bilgiler, motor piyasaya
arz edilmeden önce gereken zorunlu temel bilgiler ve uygulanabilir ise, ikinci fıkrada belirtilen
ek bilgiler de dahil olmak üzere zorunlu işaretleme için şablonu belirlemek üzere uygulama
mevzuatı kabul edilebilir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, Bakanlık
tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.
Motorların geçici işaretlemesi
MADDE 34 – (1) İmalatçı, onaylanmış tipe uygun olarak imal edilen ve 35 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde piyasaya arz edilen her motora geçici bir işaret iliştirir.
(2) Henüz onaylı tipe uygun olmayan ve söz konusu motorun imalatçısına teslim edilen
bir motorda, sadece geçici bir işaret olur.
(3) Belirtilmesi gereken zorunlu temel bilgiler de dahil olmak üzere, birinci ve ikinci
fıkralarda belirtilen geçici işaretlemeler için şablonu belirlemek üzere uygulama mevzuatı kabul
edilebilir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Muafiyetler
Genel muafiyetler
MADDE 35 – (1) 33 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen motorlar
hariç olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracata yönelik motorlar bu Yönetmeliğe tabi değildir.
(2) 33 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen motorlar hariç olmak
üzere, silahlı kuvvetler tarafından kullanılmaya yönelik motorlar bu Yönetmeliğe tabi değildir.
Bu fıkranın amaçları doğrultusunda; itfaiye, sivil savunma hizmetleri, kamu düzeninin korunmasından sorumlu kuvvetler ve acil sağlık hizmetleri, silahlı kuvvetlerin bir parçası olarak kabul edilmez.
(3) 33 üncü maddedeki hükümler saklı kalmak koşuluyla ve OEM'nin rızası ile imalatçı
söz konusu OEM'ye bir motoru egzoz arıtma sisteminden ayrı olarak teslim edebilir.
(4) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına bakılmaksızın, Bakanlık bu Yönetmeliğe uygun olarak AB tip onayı almamış motorların saha testi amacıyla geçici olarak piyasaya arz edilmesine
izin verir.
(5) 19 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına bakılmaksızın, Bakanlık, Ek VI'da belirtilen özel amaçlı motorlara yönelik gaz ve partikül halindeki kirletici emisyonu sınır değerlerini sağlayan motorlar için, 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler
ile İlgili Yönetmeliğin (2014/34/AB) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte edilmek üzere tasarlanmış olmaları şartıyla AB tip onayı verir ve bu motorların
piyasaya arz edilmesine izin verir.
(6) 19 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına bakılmaksızın, Bakanlık, talep üzerine, Ek VI'da belirtilen özel amaçlı motorlara yönelik gaz ve partikül
halindeki kirletici emisyonu sınır değerlerini sağlayan motorlar için, sadece afet ve acil durumlara ilişkin kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan kurtarma botlarının suya indirilmesi
ve karaya çekilmesi için kullanılan karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte
edilmek üzere tasarlanmış olmaları şartıyla AB tip onayı verebilir ve bu motorların piyasaya
arz edilmesine izin verebilir.
(7) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrasına bakılmaksızın,
RLL veya RLR kategorisindeki ve 31/12/2011 tarihinde veya daha önce piyasaya arz edilmiş
olan motorlar ile ilgili olarak Bakanlık, eğer inceleme sonrasında Ek II'deki Tablo II-7 ve Tablo
II-8 içinde belirtilen geçerli emisyon sınırlarına uyan bir motorun montajının önemli teknik
zorluklar içereceğini kabul eder ve bu sonuca varırsa, yedek motorların piyasaya arz edilmesine
izin verebilir. Böyle bir durumda, yedek motorların, 31/12/2011 tarihinde piyasaya arz edilmeleri için sağlamaları gerekecek emisyon sınırları ile uyumlu olmaları ya da daha katı emisyon
sınırları ile uyumlu olmaları gerekir. 31/12/2011 tarihinden sonra piyasaya arz edilen RLL ve
RLR kategorilerindeki motorlar ile ilgili olarak Bakanlık, değiştirilecek motorların piyasaya
ilk arz edildikleri sırada sağlamaları gereken emisyon sınırları ile uyumlu yedek motorların piyasaya arz edilmesine izin verebilir.
(8) RLL veya RLR kategorilerindeki motorlar ile ilgili olarak Bakanlık, 1/9/2020 tarihinde geçerli olan ilgili mevzuatta tanımlanan en son geçerli emisyon sınırları ile uyumlu motorların piyasaya arz edilmesine, Ek II'deki Tablo II-7 veya Tablo II-8 içinde belirtilen geçerli
emisyon sınırları ile uyumlu motorların kullanılması orantısız maliyetlere yol açacaksa izin
verebilir.
(9) Bu Yönetmeliği tamamlamak üzere, aşağıdakilere ilişkin ayrıntılı teknik şartnameler
ve koşullar konusunda, Türkiye’de mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir:
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a) Bir motorun bir imalatçı tarafından OEM'ye, üçüncü fıkrada belirtildiği gibi egzoz
arıtma sisteminden ayrı olarak teslim edilmesi.
b) Dördüncü fıkrada belirtildiği gibi bu Yönetmeliğe uygun olarak AB tip onayı almamış motorların saha testi amacıyla geçici olarak piyasaya arz edilmesi.
c) Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtildiği gibi, Ek VI'da belirtilen özel amaçlı motorlara
yönelik gaz ve partikül halindeki kirletici emisyonu sınır değerlerini sağlayan motorlar için
AB tip onayı verilmesi ve bu motorların piyasaya arz edilmesine izin verilmesi.
Yeni teknolojiler veya yeni kavramlar için muafiyetler
MADDE 36 – (1) Bir imalatçı, yeni teknolojiler veya yeni konseptler içeren ve bu yeni
teknolojilerin veya yeni konseptlerin bir sonucu olarak, bu Yönetmeliğin bir veya daha fazla
gerekliliği ile uyumlu olmayan bir motor tipi veya motor ailesiyle ilgili olarak AB tip onayı
başvurusu yapabilir.
(2) Onay kuruluşu aşağıdaki koşulların hepsinin karşılandığı durumlarda, birinci fıkrada
atıf yapılan AB tip onayını verir:
a) Başvuruda, yeni teknolojilerin veya yeni konseptlerin, söz konusu motor tipini veya
motor ailesini bu Yönetmeliğin gerekliliklerinden biri veya daha fazlası ile uyumsuz hale getirmesinin nedenlerinin belirtilmesi.
b) Başvuruda, yeni teknolojilerin veya yeni kavramların çevresel etkilerini ve en azından muafiyet istenen bu Yönetmeliğin gereklilikleri ile sağlanan seviyeye eşdeğer bir çevre
koruması sağlamak için alınan tedbirlerin açıklanması.
c) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen koşulun karşılandığını kanıtlayan test açıklamalarının ve sonuçlarının sunulması.
(3) Birinci fıkrada belirtilen AB tip onayının verilmesi Komisyonun iznine tabidir. Uygulanabilir ise, Komisyon tarafından verilen iznin herhangi bir kısıtlamaya tabi olup olmadığı
belirtilir. Söz konusu izin, bir uygulama mevzuatı aracılığıyla verilir.
(4) Üçüncü fıkra uyarınca izin kararı beklenirken, herhangi bir onay kuruluşu;
a) Sadece verilen ülke sınırlarında geçerli olması,
b) Sadece istenen muafiyet kapsamındaki bir motor tipi veya motor ailesiyle ilgili olması,
c) En az 36 ay boyunca geçerli olması,
koşulları altında geçerli olacak bir geçici AB tip onayı verebilir. Onay kuruluşu, bir geçici AB tip onayı verildiğinde, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri içeren bir dosya aracılığıyla,
söz konusu onay hakkında Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri gecikmeksizin bilgilendirir. Bu
tür bir geçici AB tip onayının geçici niteliği ve sınırlı bölgesel geçerliliği, AB tip onayı belgesinin başlığından ve ilgili uygunluk beyanının başlığından açıkça anlaşılır.
(5) Bir onay kuruluşu, dördüncü fıkrada belirtilen bir geçici AB tip onayını kabul etmeye karar verdiği durumda, ilgili onay kuruluşunu ve Komisyonu bu hususta yazılı olarak
bilgilendirir.
(6) Üçüncü fıkrada belirtilen iznin verilmemesine karar verilmesi durumunda, onay kuruluşu, geçici AB tip onayının ret tarihinden altı ay sonra iptal edileceğini derhal dördüncü fıkrada belirtilen geçici AB tip onayının sahibine bildirir. Üçüncü fıkrada belirtilen iznin verilmemesi kararına rağmen, geçerliliği sona ermeden önce geçici AB tip onayına uygun olarak
üretilen motorlar, geçici AB tip onayını kabul etmiş onay kuruluşlarının ülkelerinde piyasaya
arz edilebilir.
(7) Dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen bilgilendirme gereklilikleri, ilgili bilgiler
IMI'ye yüklendiğinde yerine getirilmiş sayılır.
(8) Üçüncü fıkrada belirtilen izni ortaya koyan uygulama mevzuatı kabul edilebilir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.
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(9) Dördüncü fıkrada belirtilen AB tip onay belgesi ve uygunluk beyanları için zorunlu
temel bilgileri de içeren uyumlaştırılmış şablonları belirlemek üzere uygulama mevzuatı kabul
edilebilir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.
Diğer mevzuatın ve uygulama mevzuatının sonradan uyarlanması
MADDE 37 – (1) Bakanlık, 36 ncı madde uyarınca bir muafiyet tanınmasına izin verildiği durumlarda, ilgili mevzuatın veya uygulama mevzuatının teknolojik gelişmelere göre
uyarlanması için, Komisyon tarafından yapılan işlemi müteakip gereken tedbirleri alır. 36 ncı
madde uyarınca izin verilen muafiyetin BM/AEK Regülasyonu ile düzenlenen bir hususla ilgili
olması durumunda, Revize Edilmiş 1958 Cenevre Antlaşması çerçevesinde uygulanan prosedür
doğrultusunda Komisyonun ilgili BM/AEK Regülasyonunda yapılmasını önerdiği değişiklikler
BM/AEK’da yayımlandığında, Türkiye’nin de taraf olduğu BM/AEK Regülasyonundaki bu
değişiklikler Türkiye’de de uygulanır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ilgili mevzuatta değişiklik yapılır yapılmaz muafiyete izin
veren sınırlamalar kaldırılır. Uygulama mevzuatının uyumlaştırılmasının sağlanamadığı durumlarda, Komisyon, geçici AB tip onayı veren onay kuruluşunun talebi üzerine, onay kuruluşuna kapsam genişletme yetkisi verebilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
İmalatın Raporlanması ve Doğrulanması
İmalatçıların imalatın raporlanmasına ilişkin yükümlülükleri
MADDE 38 – (1) İmalatçı, bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilen ve son imalat raporunun sunulduğu tarihten beri veya bu Yönetmelikteki gerekliliklerin ilk yürürlüğe girdiği
tarihten beri AB tip onayına uygun olan her motor tipi ve motor alt kategorisi için motor sayılarını içeren bir listeyi AB tip onayını veren onay kuruluşuna sunar. Bu listenin sunumunda
aşağıdaki dönemlere uyulur:
a) Her takvim yılının bitimini izleyen 45 gün içinde.
b) Ek III'te belirtilen motorların piyasaya arz edilme tarihinden hemen sonra.
c) Onay kuruluşunun öngörebileceği başka herhangi bir tarihte.
(2) Birinci fıkrada belirtilen listede, tanıtım numaralarının, karşılık gelen motor tipleri
ve uygulanabildiği yerde, motor aileleri ile ve bu korelasyonların motor kodlama sistemi tarafından tanımlanmadığı durumlarda AB tip onayı numaraları ile nasıl ilişkilendirildiği belirtilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen listede, imalatçının onaylanmış bir motor tipini veya motor
ailesini imal etmeye son verdiği her durum açıkça belirtilir.
(4) İmalatçı, birinci fıkrada belirtilen listenin bir kopyasını, ilgili AB tip onayının geçerliliğinin sona ermesini takiben en az 20 yıl süreyle saklar.
(5) Birinci fıkrada belirtilen listenin formatını belirlemek üzere uygulama mevzuatı kabul edilebilir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, Bakanlık tarafından
yayımlanır ve yürürlüğe konur.
Doğrulama tedbirleri
MADDE 39 – (1) AB tip onayı veren onay kuruluşu, uygun olduğunda AB ülkelerinin
onay kuruluşlarıyla işbirliği yaparak tip onaylı motor piyasaya arz edilmeden veya hazır bulundurulmadan önce, AB tip onayı ile ilgili tanıtım numaralarının imalatçılara doğru bir şekilde
tahsis edilmesini ve imalatçılar tarafından uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli
tedbirleri alır.
(2) Tanıtım numaralarına ilişkin ek bir doğrulama, 27 nci maddede belirtilen üretimin
uygunluğunun kontrolü ile bağlantılı olarak gerçekleştirilebilir.
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(3) Tanıtım numaralarının doğrulanması ile ilgili olarak imalatçı veya imalatçı temsilcisi, talep üzerine gecikmeksizin imalatçının satın alıcılarına ilişkin gereken bilgileri, 38 inci
madde uyarınca üretildiği bildirilen motorların tanıtım numaraları ile birlikte sorumlu onay
kuruluşuna verir. Motorların bir OEM için hazır bulundurulması durumunda imalatçıdan ek
bir bilgi istenmez.
(4) Onay kuruluşundan gelen bir talep sonrasında, imalatçı zorunlu işaretleme gerekliliklerine uygunluğu ispat edemezse onay kuruluşu ilgili motor tipi veya motor ailesi için verilen
AB tip onayını geri çekebilir. Onay kuruluşları, 23 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca,
geri çekilen herhangi bir AB tip onayı ve bu geri çekmenin nedenleri hakkında bir ay içinde
birbirlerini bilgilendirir.
ONUNCU BÖLÜM
Koruyucu Hükümler
Onaylı tipe uygun olmayan motorlar
MADDE 40 – (1) Zorunlu işaretleme bulunan motorların ve uygulanabildiği yerde, bir
uygunluk beyanı ile birlikte sunulan motorların, onaylanan motor tipine veya motor ailesine
uygun olmadığı durumlarda; AB tip onayını veren onay kuruluşu, imalat sürecindeki motorların
onaylanmış motor tipine veya motor ailesine uygun hale getirilmesini sağlamak için gereken
tedbirleri alır. Bu tedbirler, imalatçı tarafından gerçekleştirilen düzeltici faaliyetin yetersiz olması halinde AB tip onayının geri çekilmesini içerebilir. İlgili onay kuruluşu, alınan tedbirler
hakkında diğer onay kuruluşlarını bilgilendirir.
(2) Birinci fıkranın amaçları doğrultusunda, AB tip onayı belgesinde veya tanıtım paketinde belirtilen özelliklerden sapmalar, bu sapmalara altıncı bölüm uyarınca izin verilmediği
durumlarda, onaylanmış motor tipine veya motor ailesine uygunsuzluk olarak kabul edilir.
(3) Onay kuruluşu, uygulanabildiği yerde, bir uygunluk beyanı ile birlikte sunulan veya
kendisi dışındaki bir ülkede düzenlenen bir tip onayı işareti bulunan motorların onaylanmış
motor tipine veya motor ailesine uygun olmadığını tespit etmesi durumunda, AB tip onayını
veren onay kuruluşundan, imalat sürecindeki motorların onaylanan motor tipine veya motor
ailesine uygun olmaya devam ettiğini doğrulamasını talep edebilir. Böyle bir talebin alınması
üzerine, AB tip onayını veren onay kuruluşu, birinci fıkrada belirtilen tedbiri mümkün olan en
kısa sürede ve en geç talep tarihinden itibaren üç ay içinde alır.
(4) Onay kuruluşları, 23 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca, geri çekilen herhangi
bir AB tip onayı ve bu geri çekmenin nedenleri hakkında bir ay içinde birbirlerini bilgilendirir.
(5) AB tip onayını veren onay kuruluşunun kendisine bildirilen uygunsuzluğa itiraz etmesi durumunda, ilgili AB ülkeleri ile anlaşmazlık çözülmeye çalışılır. Onay kuruluşu, Komisyonu bu hususta bilgilendirir ve gerekli durumlarda, anlaşma sağlanması amacıyla uygun
müzakereler yapılır.
Motorların geri çağrılması
MADDE 41 – (1) Bakanlık tarafından AB tip onayı verilen bir imalatçının, motorların
karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte edilmiş olup olmadığı fark etmeksizin
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca, motorların
çevrenin veya halk sağlığının korunması açısından ciddi bir risk oluşturması gerekçesi ile piyasaya arz edilen motorları geri çağırmakla yükümlü olduğu durumlarda, söz konusu imalatçı;
a) Derhal Bakanlığı bilgilendirir.
b) Bakanlığa söz konusu ciddi riske yönelik bir dizi uygun çözüm yolu önerisi sunar.
(2) Bakanlık, önerilen çözüm yolları hakkında Komisyonu ve AB üyesi ülkelerin onay
kuruluşlarını gecikmeksizin bilgilendirir. Onay kuruluşları, çözüm yollarının ilgili ülkelerde
etkin bir biçimde uygulanmasını sağlar.
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(3) Bir onay kuruluşu, çözüm yollarının yetersiz olduğunu ya da yeterince hızlı uygulanmadığını düşünürse AB tip onayını veren Bakanlığı vakit geçirmeden bilgilendirir. İmalatçının bunun ardından etkili düzeltici tedbirler önermediği ve uygulamadığı durumlarda, AB
tip onayını veren Bakanlık, AB tip onayının geri çekilmesi de dahil olmak üzere gerekli tüm
koruyucu tedbirleri alır. AB tip onayı geri çekilirse, onayın geri çekilmesini izleyen bir ay
içinde Bakanlık, taahhütlü posta veya dengi bir elektronik yöntem ile imalatçıyı, AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarını ve Komisyonu bilgilendirir.
Kararların ve mevcut çözüm yollarının bildirilmesi
MADDE 42 – (1) Aşağıdaki tipteki kararlarda veya aşağıdaki amaçla verilen kararlarda
bunların dayandırıldıkları gerekçeler belirtilir:
a) Bu Yönetmelik uyarınca alınan kararlar.
b) AB tip onayını reddeden veya geri çeken kararlar.
c) Bir motorun piyasadan geri çağrılmasını gerektiren kararlar.
ç) Bir motorun piyasaya arz edilmesini yasaklayan, kısıtlayan veya engelleyen kararlar.
d) Bu Yönetmelik kapsamına giren bir motorun monte edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin piyasaya arz edilmesini yasaklayan, kısıtlayan veya engelleyen kararlar.
(2) Onay kuruluşları ilgili tarafa aşağıdakileri bildirir:
a) Birinci fıkrada belirtilen herhangi bir kararı.
b) Yürürlükte olan mevzuat uyarınca kendisine sunulan çözüm yollarını ve bu çözüm
yolları için geçerli olan zaman sınırlarını.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Mevzuat ve Teknik Bilgilerin Sağlanması
Eşdeğer motor tip onaylarının kabulü
MADDE 43 – (1) Bakanlık, AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerle arasındaki çok taraflı
anlaşmalar veya ikili anlaşmalar çerçevesinde, bu Yönetmelik tarafından belirlenen, motorların
AB tip onayına ilişkin koşullar ve hükümler ile uluslararası düzenlemeler veya üçüncü ülkelerin
düzenlemeleri tarafından belirlenen usuller arasındaki denkliği kabul edebilir.
(2) Türkiye’nin kabul ettiği veya dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen mevzuatta
ortaya koyulan şekilde Türkiye’nin taraf olduğu BM/AEK düzenlemeleri uyarınca verilen tip
onaylarının ve gerekli görülen zorunlu işaretlemenin veya bunlarda yapılan değişikliklerin, bu
Yönetmelik uyarınca verilen AB tip onaylarının ve gerekli görülen zorunlu işaretlemenin eşdeğeri olduğu kabul edilir.
(3) Dördüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen mevzuatta listelenen Avrupa Birliği düzenlemeleri esas alınarak verilen AB tip onayları, bu Yönetmelik uyarınca verilen AB tip onaylarının eşdeğeri olarak kabul edilir.
(4) Bu Yönetmeliği tamamlamak üzere, aşağıdaki hususlar konusunda, Türkiye’de mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir:
a) Uygulanmaları ile ilgili olarak içlerinde belirtilen tüm gereklilikler de dahil olmak
üzere, Türkiye’nin kabul ettiği ve karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte edilecek motor tiplerinin ve motor ailelerinin AB tip onayı için geçerli olacak BM/AEK regülasyonlarının veya bunlarda yapılan değişikliklerin listesi.
b) Uygulanmaları ile ilgili olarak içlerinde belirtilen tüm gereklilikler de dahil olmak
üzere, AB tip onaylarının uygun olarak verildiği mevzuatın listesi.
(5) Ek I’in Tablo I-1'inde belirtilen NRE kategorisindeki motor aileleri veya motor tipleri için, BM/AEK Regülasyon No 96’nın 05 sayılı değişiklikler dizisine uygun tip onayları
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ve uygulanabildiğinde ilgili zorunlu işaretlemeleri, bu Yönetmeliğin tip onayına ve zorunlu
işaretlemesine eşdeğer olarak tanınır. Eşdeğer tip onayına sahip kullanımdaki motorların emisyonları 20 nci maddeye uygun olarak imalatçı tarafından izlenir.
OEM'ler ve son kullanıcılar için bilgiler ve talimatlar
MADDE 44 – (1) Bir imalatçı, OEM'lere veya son kullanıcılara, bu Yönetmelikte belirtilen ve onay kuruluşu tarafından onaylanan bilgilerden farklı herhangi bir teknik bilgi veremez.
(2) İmalatçı, motorun montajı veya kullanımı ile ilgili herhangi bir özel koşula veya
kısıtlamaya ilişkin bir açıklama da dahil olmak üzere motorun karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere doğru şekilde monte edilmesi için gereken ilgili tüm bilgileri ve talimatları
OEM'lerin kullanımına sunar.
(3) İmalatçı, bir motorun kullanımı ile bağlantılı herhangi bir özel koşula veya kısıtlamaya ilişkin bir açıklama da dahil olmak üzere son kullanıcılara yönelik ilgili tüm bilgileri ve
gereken talimatları OEM'lerin kullanımına sunar.
(4) İmalatçılar, AB tip onayı sürecinde belirlenen karbondioksit (CO2) emisyonlarına
ait değeri OEM'lerin kullanımına sunar ve OEM'lere, söz konusu bilgileri, test koşulları hakkında açıklayıcı bilgilerle birlikte, motorun monte edilmesi amaçlanan karayolu dışında kullanılan hareketli makinenin son kullanıcısına iletmeleri talimatını verir.
(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen bilgilere ve talimatlara dair ayrıntıları belirlemek üzere, Türkiye’de mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.
IMI vasıtasıyla veri ve bilgi paylaşımı
MADDE 45 – (1) Bakanlık diğer onay kuruluşlarıyla veya Komisyon ile bu Yönetmelik
çerçevesinde gerçekleştirdiği AB tip onaylarına ilişkin veri ve bilgi paylaşımını, IMI aracılığıyla
elektronik formatta yapar.
ON İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Servislerin Görevlendirilmesi ve Bildirilmesi
Teknik servislerle ilgili gereklilikler
MADDE 46 – (1) Bir teknik servis, bir onay kuruluşu tarafından 48 inci madde uyarınca
görevlendirilir ve bu maddenin ikinci ila dokuzuncu fıkralarındaki gereklilikleri yerine getirir.
(2) Teknik servisler ulusal mevzuata tabi olarak kurulur ve tüzel kişiliği haizdir.
(3) Teknik servisler, değerlendirdikleri motorun tasarım, imalat, tedarik veya bakım sürecinden bağımsız bir üçüncü taraf olmalıdır. Bağımsızlığını ve herhangi bir çıkar çatışması
olmadığını ispat etmesi koşuluyla, değerlendirdiği, test ettiği veya muayene ettiği motorların
tasarımı, imalatı, tedariki, birleştirilmesi, montajı, kullanımı veya bakımı ile ilgili teşebbüsleri
temsil eden bir ticaret birliğine veya meslek federasyonuna mensup bir kuruluşun, bu fıkranın
ilk cümlesindeki gereklilikleri yerine getirdiği kabul edilir.
(4) Üst düzey yönetimi ve 48 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca teknik servisin görevlendirildiği faaliyet kategorilerini yürütmekten sorumlu personeli de dahil olmak üzere teknik servis, değerlendirdiği motorların tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, kurulumcusu veya bakım görevlisi olamaz ve bu faaliyetlerle uğraşan tarafları temsil edemez. Bu kısıtlama, üçüncü
fıkrada belirtilen ve teknik servisin çalışması için gerekli olan değerlendirilmiş motorların kullanılmasını veya bu tür motorların kişisel amaçlarla kullanılmasını engellemez. Teknik servis,
kendisine bağlı şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin, görevlendirildiği faaliyet kategorileri ile ilgili olarak kendi gizliliğini, nesnelliğini veya tarafsızlığını
etkilememesini sağlar.
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(5) Teknik servis, görevlendirildiği faaliyet kategorilerini en yüksek derecede mesleki
dürüstlük ve ilgili alanda şart olan teknik yeterlilik ile gerçekleştirir. Teknik servisin personeli,
özellikle finansal her tür baskı veya teşvikten, özellikle de bu faaliyetlerin sonuçlarından bir
menfaati olan kişilerden veya kişi gruplarından gelen, kararı veya değerlendirme faaliyetlerinin
sonuçları üzerinde etkili olabilecek bu tür baskı veya teşviklerden bağımsız olmalıdır.
(6) Teknik servis, aşağıdaki hususlarda yeterliliğe sahip olduğunu garanti ederek kendisini görevlendiren onay kuruluşuna, 48 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilmeyi istediği tüm faaliyet kategorilerini yerine getirebileceğini ispat eder:
a) Görevi yerine getirmek için yeterli ve uygun deneyimin yanı sıra uygun becerilere
ve spesifik teknik bilgi ve mesleki eğitime sahip personel.
b) Görevlendirilmek istediği faaliyet kategorileri ile ilgili prosedürlerin şeffaflığını ve
tekrarlanabilirliğini göstermesi bakımından bu prosedürlere dair açıklamalar.
c) Görevlendirilmek istediği faaliyet kategorilerinin yerine getirilmesine ilişkin, söz
konusu motordaki teknolojinin karmaşıklık derecesini ve bu motorun bir toplu veya seri imalat
sürecine göre imal edilip edilmediğini dikkate alan prosedürler.
ç) Görevlendirilmek istediği faaliyet kategorileri ile ilgili görevleri uygun bir şekilde
yerine getirmek için gereken araçlar ve gerekli tüm ekipmanlara veya imkanlara erişim.
(7) Üst düzey yönetimi ve değerlendirme personeli de dahil olmak üzere teknik servis
tarafsız olmakla ve söz konusu taraflar, teknik servisin görevlendirildiği faaliyet kategorileri
ile ilgili olarak kendi karar bağımsızlıkları veya dürüstlükleri ile çatışabilecek hiçbir faaliyette
bulunmamakla yükümlüdür.
(8) Sorumluluk ulusal mevzuat uyarınca onay kuruluşu tarafından üstlenilmediği veya
onay kuruluşunun kendisi değerlendirmeden doğrudan sorumlu olmadığı sürece teknik servis,
faaliyetlerini kapsayan mali sorumluluk sigortasını yaptırır.
(9) Teknik servis personeli, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın herhangi bir hükmü
kapsamındaki görevlerini yerine getirirken elde edilen tüm bilgiler ile ilgili olarak mesleki gizliliğe bağlı kalır. Teknik servis personeli, söz konusu teknik servisi görevlendiren onay kuruluşu
ile arasındaki bilgi paylaşımı konusunda veya ulusal mevzuatın bu tür bir paylaşımı gerektirmesi durumunda, bu fıkranın birinci cümlesinde belirtilen yükümlülüğe tabi değildir. Özel mülkiyet hakları korunur.
Teknik servislerin şube, temsilcilik ve yüklenicileri
MADDE 47 – (1) Teknik servis, kendisini görevlendiren onay kuruluşunun onayını almak şartıyla, 48 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirildiği faaliyet kategorileri
ile bağlantılı belirli görevleri yüklenicilere verebilir veya söz konusu faaliyetlerin şube veya
temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilmesini sağlayabilir. Bu tür durumlarda teknik servisler,
kendisine bağlı yüklenici, şube veya temsilciliğinin 46 ncı maddede belirtilen gereklilikleri yerine getirmesini sağlar ve kendisini görevlendiren onay kuruluşunu bu hususta bilgilendirir.
(2) Teknik servisler, kuruldukları yerlerden bağımsız olarak şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin yerine getirdikleri görevlerden tamamen sorumludur.
(3) Teknik servisler, her bir yüklenici, şube veya temsilciliğinin nitelikleriyle ve onlar
tarafından gerçekleştirilen görevlerin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri, onay kuruluşunun
incelemesi için hazır bulundurur.
Teknik servislerin görevlendirilmesi
MADDE 48 – (1) Onay kuruluşları, uzmanlık alanlarına uygun olarak aşağıdaki faaliyet
kategorilerinden biri veya daha fazlası için teknik servisler görevlendirir:
a) A kategorisi: Bu Yönetmelikte belirtilen testlerin söz konusu teknik servise ait tesislerde gerçekleştirilmesi.
b) B kategorisi: Bu Yönetmelikte belirtilen testlerin bir imalatçının veya bir üçüncü tarafın tesislerinde gerçekleştirildiği durumlarda, bu tür testlere nezaret edilmesi.
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c) C kategorisi: İmalatçının üretimin uygunluğunu sağlamaya yönelik prosedürlerinin
düzenli olarak değerlendirilmesi ve izlenmesi.
ç) D kategorisi: İmalatın uygunluğunu sağlamaya yönelik testlere veya muayenelere
nezaret edilmesi veya bu test veya muayenelerin gerçekleştirilmesi.
(2) Bir onay kuruluşu, birinci fıkrada belirtilen faaliyet kategorilerinden biri veya daha
fazlası için teknik servis olarak hareket edebilir.
(3) Bu madde uyarınca görevlendirilenler dışında, AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerde
yerleşik teknik servisler 51 inci maddedeki bildirime tabi tutularak görevlendirilebilir, ancak
teknik servislerin bu şekilde tanınması için Türkiye ile söz konusu üçüncü ülke arasında teknik
servislerin tanınmasının öngörüldüğü bir ikili anlaşma olmalıdır. Ancak, 46 ncı maddenin ikinci
fıkrası uyarınca kurulan bir teknik servis, kendisine bağlı şube veya temsilciliklerin doğrudan
bu teknik servis tarafından yönetilmesi ve kontrol edilmesi şartıyla, üçüncü ülkelerde şube
veya temsilcilikler kurabilir.
Teknik servislerin performans standartlarına ve değerlendirilmesine yönelik
prosedürler
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmeliği tamamlamak üzere, aşağıdaki hususlar konusunda
Türkiye’de mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir:
a) Teknik servislerin uyması gereken standartlar.
b) İlgili rapor da dahil olmak üzere, 50 nci madde uyarınca teknik servislerin değerlendirilmesine ilişkin prosedür.
Teknik servis faaliyetlerinin değerlendirilmesi
MADDE 50 – (1) Görevlendiren onay kuruluşu, teknik servis olmak isteyen kurum/kuruluşun bu Yönetmelikteki ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuattaki gerekliliklere
uygunluk açısından değerlendirildiğini gösteren bir değerlendirme raporu düzenler. Değerlendirme raporu, bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından verilen, teknik servisin bu Yönetmeliğin şartlarını yerine getirdiğini tasdik eden bir akreditasyon belgesi içerebilir. Bu raporun dayandığı değerlendirme, 49 uncu maddede belirtilen mevzuatta belirlenen hükümler doğrultusunda yapılır.
(2) Görevlendiren onay kuruluşu, değerlendirme raporunu en az üç yılda bir gözden
geçirir.
(3) Görevlendiren onay kuruluşu, değerlendirme raporunu, talebi üzerine Komisyona
bildirir. Değerlendirmenin bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından düzenlenen bir akreditasyon belgesine dayanmadığı durumlarda, görevlendiren onay kuruluşu aşağıdakileri teyit
eden belgeleri Komisyona bildirir:
a) Teknik servisin yetkinliği.
b) Teknik servisin, görevlendiren onay kuruluşu tarafından periyodik olarak izlenmesine
yönelik düzenlemelerin bulunması.
c) Teknik servisin bu Yönetmelikteki ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuattaki gereklilikleri yerine getirmesi.
(4) 48 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca teknik servis olarak hareket etmek isteyen
bir onay kuruluşu, değerlendirilmekte olan faaliyetten bağımsız olarak denetçiler tarafından
yürütülen bir değerlendirme yoluyla uygunluğunu belgeler. Bu denetçiler, değerlendirilen faaliyeti yürüten personelden ayrı olarak yönetilmeleri koşuluyla aynı kuruluşa mensup olabilirler.
Bildirim işlemleri
MADDE 51 – (1) Bakanlık, görevlendirilen her teknik servis ile ilgili olarak aşağıdaki
bilgileri Komisyona bildirir:
a) Teknik servisin adı.
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b) Elektronik adres dahil adresi.
c) Sorumlu kişiler.
ç) Faaliyet kategorileri.
d) 48 inci maddede belirtilen görevlendirme ile ilgili herhangi bir değişiklik.
(2) Bir teknik servis, 48 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen faaliyetleri ancak
birinci fıkra uyarınca Komisyona önceden bildirilmiş olması koşuluyla Bakanlık adına yürütebilir.
(3) 48 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca yürüteceği faaliyet kategorisine veya kategorilerine bakılmaksızın, aynı teknik servis birkaç onay kuruluşu tarafından görevlendirilebilir ve bu onay kuruluşlarının ülkeleri tarafından bildirimleri yapılabilir.
(4) 48 inci maddenin birinci fıkrasında yer almayan bir faaliyeti yürüten belirli bir kuruluşun veya yetkili kurumun, bir uygulama mevzuatı kapsamında görevlendirilmesi gerektiğinde, Bakanlık bu madde uyarınca Komisyona bildirimde bulunur.
Görevlendirmelerde yapılan değişiklikler
MADDE 52 – (1) Bakanlığın kendisi tarafından görevlendirilen bir teknik servisin bu
Yönetmelikte belirtilen gereklilikleri artık karşılamadığını ya da yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit etmesi veya bu şekilde bilgilendirilmesi durumunda, Bakanlık bu gerekliliklerin karşılanmamasının veya bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin ciddiyetine bağlı
olarak duruma göre görevlendirmeyi kısıtlar, askıya alır veya iptal eder. Bakanlık, 51 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca daha önce Komisyona bildirimde bulunduğu teknik servise yönelik herhangi bir kısıtlama, askıya alma veya iptal hakkında derhal Komisyonu bilgilendirir.
Komisyon, 51 inci maddenin beşinci fıkrasında atıf yapılan bilgileri gereken şekilde değiştirir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen görevlendirmenin kısıtlanması, askıya alınması veya iptali
durumunda veya teknik servisin faaliyetine son vermesi durumunda; Bakanlık, söz konusu teknik servisin dosyalarının başka bir teknik servis tarafından işleme alınmasını ya da talepleri
üzerine, diğer onay kuruluşları veya piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları için hazır bulundurulmasını sağlamak için gerekli işlemleri yapar.
Teknik servislerin uzmanlığının sorgulandığı durumlar
MADDE 53 – (1) Bakanlık, ilgili teknik servisin görevlendirilmesine veya görevlendirmesinin devam etmesine ilişkin tüm bilgileri talep etmesi halinde Komisyona sağlar.
(2) Komisyon, bir teknik servisin, görevlendirilmesine ilişkin gereklilikleri karşılamadığını veya artık yerine getirmediğini tespit ederse gereken düzeltici tedbirlerin Bakanlık ile
işbirliği içinde belirlenmesi amacıyla Bakanlığı bilgilendirir ve gerekirse Bakanlıktan görevlendirmenin geri çekilmesi de dahil olmak üzere söz konusu düzeltici tedbirlerin alınmasını
talep eder.
Teknik servislerin çalışma yükümlülükleri
MADDE 54 – (1) Teknik servisler, görevlendirildikleri faaliyet kategorilerini, görevlendiren onay kuruluşu adına ve bu Yönetmelikte ve uygulama mevzuatında belirtilen değerlendirme ve test prosedürleri doğrultusunda gerçekleştirir. Teknik servisler, alternatif usullere
izin verilmediği sürece, bu Yönetmelikte veya uygulama mevzuatından birinde belirtilen AB
tip onayı veya denetimler için gereken testleri kendisi yapar ya da bu testlerin yapılmasına nezaret eder. Teknik servisler, görevlendirilmedikleri testleri, değerlendirmeleri veya denetimleri
yapamaz.
(2) Teknik servisler her zaman;
a) Görevlendiren onay kuruluşu tarafından uygun görülürse, söz konusu onay kuruluşunun değerlendirmelerini gözlemlemesine izin verir.
b) 46 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasında ve 55 inci maddede yer alan şartlar saklı kalmak kaydıyla, yürüttükleri ve bu Yönetmeliğin kapsamına giren faaliyet kategorileri hakkında
talep edebileceği bilgileri görevlendiren onay kuruluşuna sağlar.
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(3) Bir teknik servis, bu Yönetmelikte belirtilen gerekliliklerin imalatçı tarafından yerine
getirilmediğini tespit ederse bu durumu görevlendiren onay kuruluşuna bildirir ve onay kuruluşu da imalatçıdan uygun düzeltici tedbirlerin alınmasını talep eder. Görevlendiren onay kuruluşunu tatmin edecek uygun düzeltici tedbirler imalatçı tarafından alınana kadar AB tip onayı
belgesi düzenlenmez.
(4) AB tip onayı belgesi düzenlenmesinin ardından üretimin uygunluğunun izlenmesi
sırasında, görevlendiren onay kuruluşu adına hareket eden bir teknik servis, bir motor tipinin
veya motor ailesinin artık bu Yönetmeliğe uymadığını tespit ederse bu durumu görevlendiren
onay kuruluşuna bildirir. Onay kuruluşu, 27 nci maddede belirtilen uygun tedbirleri alır.
Teknik servislerin bilgilendirme yükümlülükleri
MADDE 55 – (1) Teknik servisler, kendilerini görevlendiren onay kuruluşunu aşağıdaki
hususlarda bilgilendirir:
a) AB tip onayının verilmemesini, kısıtlanmasını, askıya alınmasını veya geri çekilmesini gerektirebilecek uygunsuzluk.
b) Görevlendirilmelerinin kapsamını veya koşullarını etkileyen her türlü durum.
c) Faaliyetleriyle ilgili olarak piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarından aldıkları her
türlü bilgi talebi.
(2) Kendilerini görevlendiren onay kuruluşunun talebi üzerine teknik servisler, görevlendirme kapsamındaki faaliyetler hakkında ve sınır ötesi faaliyetler ve yüklenici kullanımı da
dahil olmak üzere gerçekleştirilen tüm diğer faaliyetler konusunda bilgi verir.
Komite işlemleri
MADDE 56 – (1) Bakanlık, Komisyon tarafından kurulan Motorlu Araçlar-Teknik Komitesinin çalışmalarına katılım sağlar.
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırım uygulanabilecek eylemler
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik ve uygulama mevzuatı hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bu kapsamda verilecek cezaların etkili, orantılı ve caydırıcı olması gerekir. Bakanlık, cezaların uygulanmasını sağlamak amacıyla
gerekli tüm tedbirleri alır.
(2) Cezaya tabi ihlaller aşağıdakileri içerir:
a) Özellikle AB tip onayı usulleri, ürünlerin geri çağrılmasına yol açan usuller veya
muafiyetler ile ilgili usuller sırasında yanlış beyanda bulunmak.
b) AB tip onayı veya hizmet içi motorların izlenmesi ile ilgili test sonuçlarında tahrifat
yapmak.
c) Motorların toplatılmasına veya bir AB tip onayının reddedilmesine veya iptal edilmesine yol açabilecek verileri veya teknik özellikleri saklamak.
ç) İptal stratejileri kullanmak.
d) Bilgiye erişim sağlamayı reddetmek.
e) AB tip onayına tabi motorları AB tip onayı olmadan piyasaya arz etmek veya bu
amaçla belgelerde veya zorunlu işaretlemede tahrifat yapmak.
f) 36 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen kısıtlamaları ihlal etmek.
g) Artık AB tip onayı şartlarına uygun olmayacak bir şekilde modifiye edilmiş bir motoru piyasaya arz etmek.
ğ) Bir motoru, 5 inci maddede öngörülen özel kullanım dışında bir amaçla karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte etmek.
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h) 35 inci maddenin beşinci veya altıncı fıkraları kapsamındaki özel amaçlı bir motoru,
söz konusu fıkralarda öngörülenler dışındaki karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerde
kullanılmak üzere piyasaya arz etmek.
ı) 35 inci maddenin yedinci veya sekizinci ve geçici 1 inci maddenin altıncı, yedinci
veya sekizinci fıkraları kapsamındaki bir motoru, bu fıkralarda öngörülenden farklı makinelerde
kullanılmak üzere piyasaya arz etmek.
i) Bu Yönetmelik kapsamında AB tip onayına tabi olan motorların monte edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makineleri, bu onay olmadan piyasaya arz etmek.
j) 35 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen karayolu dışında kullanılan hareketli
makinelere ilişkin bir kısıtlamayı ihlal eden karayolu dışında kullanılan hareketli makineleri
piyasaya arz etmek.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik, Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelere
Takılan Motorlarla İlgili Tip Onayına ilişkin 14/9/2016 tarihli ve (AB) 2016/1628 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 59 – (1) 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz
ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul
edilir.
Uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İkinci ve üçüncü bölümlerdeki hükümler saklı kalmak şartıyla; bu Yönetmelik, Ek III'te belirtilen piyasaya arz tarihlerinden önce, herhangi bir AB tip
onayını veya muafiyeti geçersiz kılmaz.
(2) Bakanlık, motorlara Ek III'te belirtilen zorunlu AB tip onayı tarihine kadar, 97/68/AT
Yönetmeliğinde belirtilen son emisyon seviyelerine göre tip onayı vermeye ve Ek III'te belirtilen piyasaya arz tarihlerine kadar söz konusu mevzuata uygun olarak muafiyetler vermeye
devam edebilir. Buna istisna olarak Bakanlık, üçüncü fıkrada belirtilen motor kategorilerine,
97/68/AT Yönetmeliğindeki tip onayları arasında geçiş zorunluluğuna bakılmaksızın Ek III'te
belirtilen zorunlu tip onay tarihine kadar tip onayı düzenleyebilir.
(3) 97/68/AT Yönetmeliğinde yer alan Faz IIIA, Faz IIIB ve Faz IV emisyon seviyelerine sahip tip onaylı motorlar, Ek III’te belirtilen zorunlu piyasaya arz tarihine kadar üretilerek
piyasaya arz edilebilir. Aşağıdaki tip onayları ve uygulanabildiğinde ilgili onay işaretleri,
97/68/AT Yönetmeliğine göre alınan bir onaya eşdeğer olarak tanınır:
a) H, I, J ve K (Faz IIIA) kategorisi motorlar için, BM/AEK Regülasyon No 96'nın 02
No’lu düzenlemeler dizisinin madde 5.2.1'ine göre H, I, J ve K fazlarının BM/AEK Regülasyon
No 96 onayları.
b) L, M, N ve P (Faz IIIB) kategorisi motorlar için, BM/AEK Regülasyon No 96'nın
03 No’lu düzenlemeler dizisinin madde 5.2.1'ine göre L, M, N ve P fazlarının BM/AEK Regülasyon No 96 onayları.
c) Q ve R (Faz IV) kategorisi motorlar için, BM/AEK Regülasyon No 96'nın 04 No’lu
düzenlemeler dizisinin madde 5.2.1'ine göre Q ve R fazlarının BM/AEK Regülasyon No 96
onayları.
(4) 1/9/2020 tarihinde 97/68/AT Yönetmeliği kapsamına girmeyen motorların piyasaya
arz edilmesine, Ek III'te belirtilen piyasaya arz tarihlerine kadar, yürürlükteki mevzuata dayanılarak devam edilebilir.
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(5) Üçüncü fıkrada belirtilen tip onaylı motorların takıldığı karayolu dışında kullanılan
hareketli makinelerin piyasaya arzına 1/1/2023 tarihine kadar izin verilir.
(6) Bakanlık, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına, 19 uncu maddenin ikinci fıkrasına ve
23 üncü maddeye bakılmaksızın, en geç 17/9/2026 tarihine kadar, sadece teknik olarak izole
edilmiş 1.520 mm demiryolu ağı üzerinde çalışan lokomotiflere monte edilecek olan, Ek II'de
belirtilen emisyon sınırlarına uymayan, 2.000 kW üzerinde bir maksimum net güce sahip RLL
kategorisindeki motorların piyasaya arzına izin verebilir. Bu süre boyunca piyasaya arz edilen
motorlar, en azından 31/12/2011 tarihinde motorların piyasaya arz edilmeleri için sağlamak
zorunda oldukları emisyon sınırlarına uygun olur. Onay kuruluşları bu tür motorlara AB tip
onayı verir ve piyasaya arz edilmelerine izin verir.
(7) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrasına bakılmaksızın,
yedek motorun ve orijinal motorun 19/9/2020 tarihinde Türkiye’de tip onayına tabi olmayan
bir motor kategorisine veya güç aralığına mensup olduğu durumlarda Bakanlık, motorların referans gücü en az 19 kW olan NRS muadili bir kategoriye mensup olması veya NRG muadili
bir kategoriye mensup olması şartıyla, Ek III'te belirtilen Faz V motorların piyasaya arzı için
geçerli olan tarihten itibaren en çok 15 yıllık bir süre boyunca yedek motorların piyasaya arzına
izin verir.
(8) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrasına bakılmaksızın,
Bakanlık, Ek III'te belirtilen Faz V motorların piyasaya arzı için geçerli olan tarihten itibaren
en çok 20 yıllık bir süre boyunca yedek motorların piyasaya arzına aşağıdaki şartlarla izin
verir:
a) 19 kW altında ve 560 kW üzerinde olmayan bir referans güce sahip, NRE kategorisine mensup, piyasaya arzından önce 20 yıllık bir süre içerisinde geçerli olan bir emisyon seviyesine uyan ve değiştirilecek motorun ilk piyasaya arz edildiği zaman sağlaması gereken
emisyon sınırlarının en azı kadar bir emisyon seviyesine uyması.
b) Yedek motor ve orijinal motorun 19/9/2020 tarihinde Türkiye’de tip onayına tabi olmayan bir motor kategorisine veya güç aralığına mensup olması durumunda, NRE muadili ve
560 kW üzerinde bir referans güce sahip bir kategoriye mensup olması.
(9) Pamuk hasat makinaları, üçüncü fıkrada belirtilen tip onaylı motorlarla 17/9/2026
tarihine kadar donatılarak piyasaya arz edilebilir. Üçüncü fıkrada belirtilen kategorilerdeki motorlardan sadece pamuk hasat makinalarına takılan veya takılması amaçlananların, Ek III’te
belirtilen piyasaya arz tarihlerine bakılmaksızın 17/9/2026 tarihine kadar piyasaya arzına izin
verilir.
(10) İmalatçılar, yedek motorların 33 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen işaretlemeye uygun olmasını sağlar.
(11) AB’de uygulaması kabul edilene kadar AB tip onayı belgesi yerine Türkiye’de
ulusal tip onayı belgesi verilir. AB başlığı taşımayacak olan ulusal tip onayı belgesi ile ilgili
olarak, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamındaki tüm işlem, bilgi, rapor ve benzeri hususların Komisyon, IMI ve AB üyesi ülkelere bildirimi ve raporlama zorunluluğu yoktur.
(12) Ulusal tip onayı işlemleri için yapılan teknik servis görevlendirmelerine ilişkin
faaliyetlerde Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirim ve raporlama zorunluluğu yoktur.
Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik 20/9/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“2020 yılı bütçe harcamaları
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri, 2020
yılı sonunda bütçe açığı oluşturmamak kaydıyla, 2020 yılı içerisinde 2019 yılının gerçekleşen
toplam giderleri kadar harcama yapabilirler.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/9/2009

27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

4/3/2010

27511

2-

14/4/2011

27905

3-

11/10/2011

28081

4-

15/6/2012

28324

5-

12/3/2014

28939

6-

18/11/2014

29179

7-

30/12/2015

29578

8-

30/12/2017

30286 (Mükerrer)

9-

24/3/2018

30370

10-

15/4/2018

30392

11-

12/6/2020

31153

11 Eylül 2020 – Sayı : 31241

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:
BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın
İlân Kurumu Yönetmeliğinin 99 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bir ilden bir başka ile atananlar ile bunların eşi ve çocuklarına zorunlu yol gideri, yer
değiştirme masrafı ve bir günlük yolculuk gündeliği ödenir. Yer değiştirme masrafı, bir ilden
başka ile atanan personelin;
1. Kendisi için oturma gündeliğinin on katı,
2. Eşi ve çocuklarının her biri için oturma gündeliğinin beş katı (personelin eşi ve çocukları için ödenecek yer değiştirme masrafının toplamı, oturma gündeliğinin yirmi katını aşamaz),
3. Kilometre başına, yalnız kendisi için oturma gündeliğinin yüzde iki buçuğu,
olarak hesaplanır. Her biri Kurum personeli olan eşlerden, kadro ve derecesi düşük olan
için yer değiştirme masrafı olarak sadece (1) numaralı bent uyarınca hesaplanacak miktar ödenir. Bu fıkrada öngörülen ödemeler, personelin yeni görev yerinde çalışmaya başladığı tarihten
sonra yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“4. İletişim Başkanlığı’nda çalışanlar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 6 – COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle Genel Kurul Üyeleri Kurumun 2020 yılı Kasım ve 2021 yılı Şubat Genel Kurullarına
elektronik ortamda katılabilir.
Elektronik ortamda katılımın mümkün olduğu toplantılarda Başkanlık Divanı toplantıda
fiziken bulunan üyeler arasından seçilir ve bu Yönetmeliğin komisyonların çalışmasına ilişkin
17 nci ve 21 inci maddeleri Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun karar vermesi halinde
uygulanmaz. Bu durumda toplantı bir oturumda sona erer ve elektronik ortamda toplantıya katılan Genel Kurul üyeleri oylarını, Başkanlık Divanınca oylamaya geçilmesinin ardından “kabul
ediyorum” yahut “reddediyorum” sözleriyle kullanır. Oylama, oylamaya geçilmesinin ardından
tek seferde kesilmeksizin tamamlanır ve sonuç Başkanlık Divanınca tutanakla tespit edilir. Komisyonların çalışmasına karar verilmesi halinde üyeler komisyon toplantısına elektronik ortamda katılabilir, oy vermeye ilişkin Genel Kurul toplantısına dair işbu maddede yer alan usul
uygulanır.
İşbu madde uyarınca gerçekleştirilen Genel Kurul toplantıları Genel Müdürlükçe elektronik ortamda ve Başkanlık Divanınca evrak ortamında tespit edilerek tutanak altına alınır ve
saklanır.
Elektronik ortamda katılımın olduğu toplantılara ilişkin bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, işbu Yönetmeliğin diğer hükümleri kıyasen uygulanır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;
a) 2 nci maddesi yayımını takip eden ay başında,
b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

11 Eylül 2020 – Sayı : 31241

TEBLİĞLER
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KÂĞIDI
VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ
UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
1. Giriş
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin (6) numaralı bendinde
yer alan hüküm ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri
kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga,
sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, mükelleflere
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu
bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek
amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin, 10/12/2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı geçmemek üzere ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci
fıkrası hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından
yerine getirilmesine, bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerde bulunması
gereken özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi,
izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların uygulanmasına ilişkin
usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.
Bu kapsamda söz konusu yetki uyarınca vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün
mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğuna, bu özel etiket ve işaretlerin verilmesinde söz konusu ürünlerin üreticileri
ve ithalatçılarının belirlenen tür ve tutar itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığına ve bu özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile Ürün İzleme Sistemi kurulması
ve işletilmesi amacıyla yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmenin sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar
bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
2. Kısaltmalar ve Tanımlar
Bu Tebliğde geçen;
Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
Darphane: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,
GİB: Gelir İdaresi Başkanlığını,
GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,
TADAB: Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığını,
ÜİS: Ürün İzleme Sistemini,
ifade eder.
Aktif Hale Getirilme (Aktivasyon): Bandrol/kod/kodlanmış etiket bilgilerinin veri merkezine aktarılması işlemidir.
Bandrol: Bu Tebliğ kapsamında özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen
ürünlerin üzerine yapıştırılacak olan taklit edilemez nitelikteki, açık güvenlik unsurları çıplak
gözle, gizli güvenlik unsurları özel denetim cihazlarıyla tespit edilebilir özelliklere sahip olan
kıymetli damga niteliğindeki kâğıttır.
Bandrol/Kod/Kodlanmış Etiket Uygulanması: Ürün İzleme Sistemi kapsamında bandrol,
kod ve kodlanmış etiketlerin tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, alkollü içki ürünlerinin üzerine yapıştırılması/basılması ve aktivasyon işlemlerinin yapılmasıdır.
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Basım Merkezi: Bandrollerin ve kodlanmış etiketlerin basımının yapıldığı Darphane
tarafından uygun görülen tesislerdir.
Gizli Bilgi: Yetkili firma tarafından bandrol/kod/kodlanmış etiket kullanıcılarına
yazılı/sözlü olarak ifşa edilen veya yetkili firma tarafından bandrol/kod/kodlanmış etiket kullanıcılarından yazılı veya sözlü olarak edinilen satışlar, kâr, giderler, fiyatlandırma, ücret politikaları ve seviyeleri, ödeme bilgileri, hesap detayları, banka bilgileri gibi finansal bilgiler ile
müşteriler, hizmetler, ürünler, ürün geliştirilmesi, kilit personel, iş ve hizmet bilgileri, işletme
metotları, teknoloji, fikir, buluş, teknik bilgi (know-how), marka, logo, yenilik, patent, telif
hakkı, ticari sır, teknik süreç, formüller, planlar, projeler, lisanslar ve izinler, çizimler, modeller,
tasarılar, iş planları gibi işe ve işletmeye ait bilgilerdir.
İthalatçı Firma: Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve/veya alkollü içki
ithal etmek için TADAB iznini haiz firmalardır.
Kod: Bandrolün hukuki niteliklerini haiz olan ve bu Tebliğ kapsamında özel etiket ve
işaret kullanma zorunluluğu getirilen bira ürünlerine uygulanacak olan harfler ve/veya rakamları içeren güvenlikli mürekkep ile oluşturulan işarettir.
Kodlanmış Etiket: Bandrolün hukuki niteliklerini haiz olan ve bu Tebliğ kapsamında
özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen bira ürünlerine uygulanacak olan üzerine
kod basılı etikettir.
Seri Üretim Yapılan Tesisler: Tütün mamulleri üretimi bakımından her bir üretim hattı
için üretim kapasitesi dakikada iki yüz paket, alkollü içki üretimi bakımından yıllık üç yüz bin
litre veya her bir üretim hattı için saatte bin iki yüz şişe ve daha fazla üretim veya dolum kapasitesine sahip olan tesisler ile üretim kapasitesine bakılmaksızın makaron ve yaprak sigara
kâğıdı üreticilerince sahip olunan tesislerdir.
Tarama ve Etkinleştirme Sistemi: Ürün İzleme Sisteminin bir parçası olarak yetkili firma tarafından seri üretim yapan tesislerde kurulacak olan ve seri üretim yapan tesisler tarafından Uygulama Kılavuzuna uygun olarak işletilecek olan otomatik sistemdir.
Uygulama Kılavuzu: Ürün İzleme Sisteminin kurulumu, işletimi ve uygulanmasına ilişkin yetkili firma, üreticiler ve ithalatçı firmaların sorumluluklarını içeren Darphane tarafından
onaylanmış belgedir.
Üreticiler: Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve/veya alkollü içki üretmek
için TADAB iznini haiz gerçek veya tüzel kişilerdir.
Ürün İzleme Sistemi: Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi kapsamında
vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi/işaretlenmesi, etiketlenen/işaretlenen ürün bilgilerinin kurulan
veri merkezine aktarılması ve özel denetim cihazlarıyla saha denetimine imkân sağlanması işlemlerinin bütünüdür.
Veri Merkezi: Ürün İzleme Sistemi kapsamında üretilen her türlü verinin aktarıldığı ve
depolandığı Darphane tarafından uygun görülen yerde kurulan merkezdir.
Yetki Belgesi: Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerin seri
üretimini yapan işletmelerin üretim, paketleme ve dolum hatlarında ürün izleme sistemi kurmaya ve işletmeye; kullanma zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretleri üreticilere veya ithalatçılara teslim etmeye; ürün izleme sistemindeki verileri veri merkezine aktarmaya ve fire
tespit ve imha komisyonlarında yer almaya Darphane tarafından yetkilendirilmiş olduğunu
gösteren belgedir.
Yetkili Firma: Darphane tarafından verilen yetki belgesini haiz firmadır.
3. Uygulamanın Usul ve Esasları
3.1. Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiket Kullanma Zorunluluğu Getirilen Haller
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin (6) numaralı bendinde yer alan
hüküm ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden, Bakanlık tarafından vergi
güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde ürün izleme sistemi kurulması ve bu sistem kapsamında;
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a) Seri üretim yapılan tütün mamulleri, makaron ve yaprak sigara kâğıdı üretim tesislerinde üretilen ürünlere bandrol yapıştırılması, ürün üzerinde bandrolün varlığının ve güvenlik
unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,
b) Seri üretim yapılan tütün mamulleri, makaron ve yaprak sigara kâğıdı üretim tesislerinde ihraç edilmek üzere üretilen ürünlere özel işaret uygulanması,
c) Seri üretim yapılmayan tesislerde üretilen tütün mamullerine beyan edilen ürün tipine
göre aktif hale getirilmiş bandrollerin yapıştırılması,
ç) Seri üretim yapılan alkollü içki (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretim tesislerinde
üretilen ürünlere bandrol yapıştırılması, ürün üzerinde bandrolün varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,
d) Seri üretim yapılan bira üretim tesislerinde üretilen şişe ve kutu ambalajlı bira ürünlerine kod basılması ve ürün üzerinde kodun varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, kodun aktive edilmesi,
e) Seri üretim yapılmayan tesislerde üretilen alkollü içki ürünlerine beyan edilen ürün
tipine göre aktif hale getirilmiş bandrollerin/kodlanmış etiketlerin yapıştırılması,
f) Bira üretim tesislerinde üretilen 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı biralara
(şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrol
yapıştırılması,
g) İthal edilecek tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilere yurt
dışı üretim mahalli veya antrepoda beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş
bandrol/kodlanmış etiket uygulanması,
zorunluluğu getirilmiştir.
Bu zorunluluklar uyarınca ÜİS dışında tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı
ve alkollü içki üretimi ya da ithalatı/ihracatı yapılamayacaktır.
Bu Tebliğin 3.2. bölümünde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, sistem kapsamındaki üreticiler herhangi bir mahalde ambalaj malzemesi (etiket/kapüşon ve benzeri) kullanılsın veya kullanılmasın bandrolsüz/kodsuz/kodlanmış etiketsiz ürün bulunduramayacaklardır.
3.2. Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiket Kullanma Zorunluluğundan İstisna Olan
Haller
a) İhracat amacıyla üretilen tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü
içkilerde bandrol/kodlanmış etiket kullanılmaz veya kod uygulanmaz.
Ancak, ihraç edilmek üzere üretilen ürünlerin sayımları seri üreticiler tarafından ÜİS
vasıtasıyla gerçekleştirilecek olup, seri olmayan üreticiler tarafından yetkili firma aracılığıyla
ÜİS’e kaydedilecektir.
b) 5 cl’den küçük iç ambalajla üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerde bandrol/kodlanmış etiket kullanılmaz veya kod uygulanmaz.
c) Şarap üreticisi firmalar, TADAB onayı alınmak koşuluyla, yıllandırma süresi boyunca
etiket, kapüşon ve benzeri ambalaj malzemesi kullanmaksızın yıllandırma alanında bandrolsüz
şişeli ürün bulundurabilirler.
Bu ürünlere, üreticileri tarafından piyasaya arz edilmek üzere etiketlenip kapüşonlandıkları anda bandrol uygulanması gerekmektedir. Şişeli yıllandırma işlemi için şarap üreticilerinin, içeriği TADAB tarafından belirlenmiş taahhütnameyle, yıllandırmanın gerçekleştirileceği
alanı belirleyerek bu alanın şişeli yıllandırmaya uygun olduğuna dair TADAB’dan onay almaları
zorunludur. Bu onay alınmaksızın veya onay alınan alanın dışında yıllandırma işlemi amacıyla
bandrolsüz alkollü içki bulundurulmayacaktır.
Söz konusu ürünlerin sayımları, seri üreticiler tarafından ÜİS vasıtasıyla gerçekleştirilecek olup, seri olmayan üreticiler tarafından yetkili firma aracılığıyla ÜİS’e kaydedilecektir.
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3.3. Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiket Taleplerinin Değerlendirilmesi
3.3.1. Gelir İdaresi Başkanlığınca Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiket Taleplerinin
Değerlendirilmesi
Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı üreticileri ve ithalatçıları ile alkollü
içki üreticileri talep ettikleri bandrol, kod ve/veya kodlanmış etiket miktarlarını GTİP grubu/numaraları ve hacim, alkol derecesi, gram, adet, grupman, pul/rulo tipi ve benzeri bilgisini içerecek şekilde ÜİS aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığının onayına sunacaklardır.
Söz konusu taleplerin ÜİS’e kayıt edildiği tarih, bu Tebliğin uygulanmasında talep tarihi
olarak kabul edilecektir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, ürün izleme sistemine kayıtlı firmaların
bandrol/kod/kodlanmış etiket talepleri, aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir:
a) Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin (6) numaralı bendinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden firmaların bandrol taleplerinin yerine getirilebilmesi için talep
tarihi itibarıyla Bakanlığa bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması şarttır.
Bu kapsamda, “vadesi geçmiş borç” olarak değerlendirilmek üzere madde kapsamına
giren amme alacakları;
i. Tür olarak;
- Vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununun III sayılı listesinin (A) ve (B) Cetvellerinde yer alan ürünlere ilişkin özel
tüketim vergisi ve bu vergi türüne ilişkin vergi ziyaı cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve
bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi,
- Vadesi 1/10/2020 tarihinden sonra gelen 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca katma değer vergisi ve bu vergi türüne ilişkin vergi ziyaı cezası,
gecikme zammı, gecikme faizi ve bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi,
ii. Tutar olarak; kapsama giren amme alacaklarının toplam 7.500 (yedibinbeşyüz) Türk
Lirasını aşan tutarı,
şeklinde belirlenmiştir.
Talepte bulunan firmaların talep tarihi itibarıyla belirlenmiş alacak türlerinden vadesi
geldiği halde ödenmemiş bir borcu bulunup bulunmadığı Gelir İdaresi Başkanlığınca araştırılacak olup, belirlenmiş alacak türlerinden vadesi geçtiği halde toplam 7.500 (yedibinbeşyüz)
Türk Lirasını aşan tutarda borç bulunmaması durumunda talep değerlendirmeye alınacaktır.
Ancak, vadesi geçtiği halde ödenmemiş borç bulunmakla birlikte bu borçlar;
i. Yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya
takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde,
ii. Muhtelif kanunlarda yer alan düzenlemeler gereğince tecil edilmiş amme alacakları,
tecil şartlarına uygun olarak ödendiği müddetçe,
vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınmayacaktır.
Sisteme kayıtlı firmaların bandrol/kod/kodlanmış etiket taleplerinin karşılanması için
yapılan borç sorgulamasında, TADAB tarafından bu firmaların akdi üreticisi olarak kabul edilen
firmalar da sisteme kayıtlı firma gibi değerlendirilecektir.
b) Firmaların, 8/8/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile getirilen zorunluluk kapsamında,
bildirmeleri gereken bandrol bilgileri ile ürün/kodlu ürün bilgilerinin doğruluğu kontrol edilecek olup, bu zorunluluğu doğru yerine getirmeyen firmaların bandrol, kod ve/veya kodlanmış
etiket talepleri karşılanmayacaktır.
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c) Firmaların, mevcut bandrol stokları, önceki dönemlerde aldıkları bandrol miktarları,
üretim kapasiteleri, aylık üretim miktarları, mamul ve yarı mamul stokları ve aylık satış miktarlarının kontrolü ve analizi neticesinde onaylanan miktarla sınırlı olacak şekilde bandrol, kod
ve/veya kodlanmış etiket talepleri karşılanacaktır.
3.3.2. TADAB Tarafından Bandrol ve Kodlanmış Etiket Taleplerinin Değerlendirilmesi
Alkollü içki ithalatçılarının bandrol taleplerinde, yetkili firmaca “bandrol talep edilen
ürün” ve “talep edilen bandrol miktarı”na ilişkin olarak TADAB’dan alınacak uygunluk onayı
aranır. Uygunluk onayına ilişkin başvuru, TADAB tarafından belirlenen usul ve esaslara göre
yapılır.
Alkollü içki üretimi ve ithalatını birlikte yapan firmalar, ithalatı yapılacak alkollü içki
ürünleri için bandrol talepleri esnasında bu Tebliğin 3.3.1 bölümünde belirtilen vergi türleri
itibarıyla belirlenen tutarı aşan vadesi geçmiş borcu olmadığına dair aldığı belgeyi de başvurusu
ile birlikte TADAB’a ibraz etmek zorundadırlar.
3.4. Ürün İzleme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin (6) numaralı bendinde yer alan
hüküm ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri,
makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde ürün izleme sistemi kurulması ve işletilmesi
hizmetlerinin yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesi, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi
ve yetkilendirmenin sonlandırılması hususlarında yetkili kılınmıştır.
Bu yetki kapsamında, Darphane tarafından yetkilendirilen yetkili firma sistemin bir bütün halinde kurulumundan ve işletilmesinden sorumludur.
Söz konusu kurulum ve işletimin, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla sistem vasıtasıyla elde edilen kayıtların/bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılarak saha denetimlerinde
özel denetim cihazlarıyla ve/veya risk analizine dayalı denetim yapılmasına imkân sağlayacak
şekilde olması esastır.
ÜİS’nin kurulması ve işletilmesi esnasında üreticiler yetkili firmanın ilgili tesis, ürün,
ekipman ve çalışanlarına erişimini sağlayacak olup kendilerine verilen uygulama kılavuzuna
uygun hareket edeceklerdir. Seri üretim yapan firmalar tarama ve etkinleştirme sisteminin ilgili
tesislerde kurulmasına izin vereceklerdir.
Üreticiler, üretim tesislerinde bulunan sistem bileşenlerinin zilyetliğine, Darphane menfaatine yediemin sıfatı ile sahip addedilir, sistem bileşenleri üzerinde mevzuata aykırı şekilde
tasarrufta ve faaliyette bulunamaz, mevzuatla belirlenen durumlar dışında sistem bileşenlerinin
zilyetliğini devredemez, uygulama kılavuzuna uygun olarak hareket etmek ve sistem bileşenlerine gelebilecek her türlü zararın önlenmesine yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.
3.5. Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiket ile İlgili İşlemler
3.5.1. Bandrollerin/Kodlanmış Etiketlerin Basılması ve Güvenlikli Mürekkeplerin
Hazırlanması ile Teslimatı
Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilere uygulanacak olan
bandrol/kodlanmış etiketler, Darphane tarafından belirlenmiş olan gizli güvenlik unsurlarını
da içerir şekilde yetkili firma tarafından basım merkezinde basılarak üreticiler ve ithalatçılara;
güvenlikli mürekkepler ise yetkili firma tarafından hazırlanarak üreticilere teslim edilebilir
hale getirilecektir.
Yetkili firma üreticiler ve ithalatçılara teslim edilebilir hale getirilen bandrol/güvenlikli
mürekkep/kodlanmış etiketleri, Gelir İdaresi Başkanlığı veya TADAB tarafından verilen onayı
müteakiben bedelin Darphane hesabına yatırılmasından itibaren 15 gün içerisinde teslim edecektir.
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Bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket teslimatı, seri üretim yapan tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içki üreticilerine basım merkezinde;
seri üretim yapmayan tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içki üreticileriyle ithalatçılarına ise basım merkezinde, yetkili firmanın İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli,
Mersin ve Tekirdağ illerinde kurulacak ofislerinde veya bedeli karşılığında güvenlikli kargo
ile gerçekleştirilecektir.
Alkollü içki ithalatçılarına yapılacak bandrol/kodlanmış etiket teslimatları ve
bandrol/kodlanmış etiketlerin ürünlere uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Darphane tarafından belirlenecektir.
Bandrol/güvenlikli mürekkep/kodlanmış etiketlerin güvenliği, ilgili üretici veya ithalatçısına teslim edilene kadar yetkili firmanın, teslim edildikten sonra ise ilgili üretici veya ithalatçısının sorumluluğundadır.
3.5.2. Bandrol, Güvenlikli Mürekkep ve Kodlanmış Etiket Bedellerinin Belirlenmesi ile Ödenmesi
Darphane tarafından maliyet unsurları dikkate alınarak belirlenecek olan bu Tebliğle
kullanma zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretlerin bedellerine ilişkin (KDV hariç) birim
fiyatlar, bu Tebliğin yayımını takip eden 10 gün içerisinde Darphane tarafından açıklanacaktır.
Açıklandığı yıl itibarıyla geçerli olan birim fiyatlar, takip eden yıllar için, her yıl Ocak ayının
1’inden itibaren geçerli olmak üzere bir önceki yıl için belirlenen yıllık Yİ-ÜFE oranında artırılarak bir yıl süresince uygulanmak üzere GİB’e bildirilerek Darphane tarafından açıklanacaktır.
Üreticilere ve ithalatçılara teslim edilecek özel etiket ve işaretlerin bedelleri, bu özel
etiket ve işaretlere ilişkin taleplerin GİB veya TADAB tarafından onaylanmasının ardından
Darphanenin herhangi bir kamu bankası nezdinde açılmış bulunan hesabına yatırılması suretiyle
ödenecektir. Bedelin yatırılmasıyla birlikte üreticiler ve ithalatçıların özel etiket ve işaret talepleri kesinleşecektir.
3.5.3. Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiketlerin Kullanılması
Bandroller,
i. Tütün mamulleri ve makaronlara, üretim tesislerinde paketleme sırasında veya ithal
edilmesi halinde yurt dışı üretim mahalli veya antrepoda her bir birim pakete, yumuşak paketlerde üst orta kısma gelecek şekilde, sert paketlerde kapak açıldığında yırtılacak şekilde,
ii. Yaprak sigara kâğıdına, üretim tesislerinde paketleme sırasında veya ithal edilmesi
halinde yurt dışı üretim mahalli veya antrepoda her bir grupmana, grupman açıldığında yırtılacak şekilde,
iii. Alkollü içkilere, üretim tesislerinde üretim hattında (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç)
veya ithal edilmesi halinde antrepoda her bir şişe veya diğer iç ambalajların kapağı veya kapüşonu üzerine kapak veya kapüşon açıldığında yırtılacak şekilde,
yapıştırılacaktır.
Alkollü içkilerde kullanılan bandroller, kapak veya kapüşon açıldığında bandrolün bir
kısmı şişede kalacak biçimde yırtılacak şekilde yapıştırılacaktır.
Birada, ambalajın şişe olması halinde kapağa, kutu olması halinde kutunun altına
kod/kodlanmış etiket yapıştırılacaktır.
Bandrol ve kodlanmış etiketler, geri besleme hariç hiçbir şekilde ikinci kez ürün üzerine
uygulanmayacaktır.
3.5.4. Bandrol, Güvenlikli Mürekkep ve Kodlanmış Etiketlerin Zayi Olması Halinde Yapılacak İşlemler
Üreticiler ve ithalatçılar tarafından teslim alınan bandrollerin, güvenlikli mürekkep kartuşlarının ve kodlanmış etiketlerin çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle
zayi olması halinde, bu durumu ispatlayıcı resmi belgelerle birlikte düzenlenecek olan tutanakla
birlikte, olayın vuku bulduğu tarihi izleyen 10 gün içinde yazılı olarak Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulması ve söz konusu evrakın bir örneğinin de aynı süre içerisinde Darphaneye
gönderilmesi gerekmektedir.
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3.5.5. Bandrol ve Kodlanmış Etiket Fireleri Üzerine Yapılacak İşlemler
3.5.5.1. Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçki Bandrollerinde
ve Kodlanmış Etiketlerinde Fire Uygulaması
Aktive edilmiş tütün mamulü, makaron ve yaprak sigara kâğıdı bandrol fireleri mamul
çeşidine göre gruplara ayrılarak, aktive edilmemiş tütün mamulü, makaron ve yaprak sigara
kâğıdı bandrol fireleri ise tek bir grup olarak üretim yerlerinde veya ithalatçı firmaların merkezinde muhafaza edilecektir.
Aktive edilmiş alkollü içki bandrol/kodlanmış etiket fireleri, distile alkollü içki, fermente alkollü içki ve bira grupları esas alınarak marka, hacim ve GTİP grup bilgisi özelliklerine
göre ayrılarak, aktive edilmemiş alkollü içki bandrol fireleri ise distile alkollü içki ve fermente
alkollü içki grupları esas alınarak hacim ve GTİP grup bilgisi özelliklerine göre ayrılarak üretim
yerlerinde veya ithalatçı firmaların merkezinde muhafaza edilecektir.
Aktive edilmiş bandrol/kodlanmış etiket fireleri, ürünün ambalajından ayrı olarak veya
paket, kapüşon ya da kapaklarla birlikte muhafaza edilecektir.
Bu şekilde muhafaza edilen firelere ilişkin bilgiler, seri üretim yapan üreticiler tarafından aylık olarak takip eden ayın 15 inci gününe kadar, seri üretim yapmayan üreticiler ve ithalatçılar tarafından her yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar ÜİS aracılığıyla yetkili firmaya
bildirilecektir.
Seri üretim yapan işletmeler tarafından yılın ilk altı ayı içerisinde muhafaza edilen bandrol
fireleri Temmuz ayı içerisinde; yılın ikinci altı ayı içerisinde muhafaza edilen bandrol fireleri
ise Ocak ayı içerisinde; GİB, TADAB, yetkili firma ve üretici firma temsilcilerinin katılımıyla
oluşturulacak komisyon tarafından, Ek-1’de yer alan Fire Tespit ve İmha Tutanağının düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra komisyon tarafından uygun görülen tarih, yer ve şekilde
imha edilecektir.
Seri üretim yapmayan işletmeler ile ithalatçı firmaların bandrol/kodlanmış etiket fireleri,
seri üretim yapmayan üretici ve ithalatçı firmalar tarafından, takip eden yılın Ocak ayı sonuna
kadar TADAB’ın belirleyeceği yere teslim edilecektir. Teslim edilen bandrollerin/kodlanmış
etiketlerin tespit ve imhası GİB, TADAB, yetkili firma ve üretici/ithalatçı firma temsilcilerinin
katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından, Ek-1’de yer alan Fire Tespit ve İmha Tutanağının düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra belirlenecek tarih, yer ve şekilde yapılacaktır. Firma, söz konusu imha işlemine temsile yetkili kişi göndermemesi durumunda tutanağı
kabul etmiş sayılacaktır.
Beyan edilen bandrol/kodlanmış etiket fireleri, sayılmasının mümkün olması durumunda sayılarak, sayılmasının mümkün olmaması durumunda ise hassas terazide tartılarak veya
komisyonun belirleyeceği başka herhangi bir yöntemle tespit edilecektir.
Tartılmak suretiyle fire miktarı tespit edilirken, belli bir miktar bandrol/kodlanmış etiket
hassas terazide tartılarak toplam ağırlığı belirlenecek ve bu suretle tespit edilen tahmini toplam
bandrol/kodlanmış etiket miktarının, firmanın beyan ettiği rakama yakın olması durumunda
beyan edilen rakam doğru kabul edilecektir. Aksi takdirde komisyon kararı esas alınacaktır.
3.5.5.2. Basım Merkezi Fire Uygulaması
Basım merkezinde oluşan fireler, birer aylık dönemler halinde mamul/yarı mamul çeşidine göre gruplara ayrılarak basım merkezinde oluşturulacak güvenli bir alanda yetkili firma
tarafından muhafaza edilecektir.
Bu şekilde tespit edilerek muhafaza altına alınan fireler Darphanenin uygun göreceği
zamanlarda GİB, Darphane ve yetkili firma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak komisyon
tarafından tutanağa bağlanmak suretiyle tespit ve imha edilecektir.
3.5.5.3. Belge İptali Sebebiyle Üretici/İthalatçı Firma Faaliyetlerinin Sonlanması
TADAB tarafından verilen izin, satış ve/veya yetki belgelerinin, üreticilerin ve ithalatçıların işi bırakmaları veya mevzuat ihlali nedeniyle TADAB tarafından iptali suretiyle faaliyetlerinin sonlanması durumunda, üretici ve ithalatçılar izin, satış ve/veya yetki belgesinin iptal
tarihini takip eden 30 gün içerisinde;
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i. Fire bandrollerini/kodlanmış etiketlerini (kullanılmamış olanlar dahil) tespit ve imha
için; GİB, TADAB, yetkili firma ve üretici/ithalatçı firma temsilcilerinin katılımı ile firma adresinde oluşturulacak komisyona,
ii. Güvenlikli kartuşlar ve yetkili firmaya ait sistem bileşenlerini müştereken tanzim
edilecek bir tutanak ile yetkili firmaya,
teslim edeceklerdir.
4. Sorumluluklar
4.1. Sistemin Kurulması ve İşletilmesi
Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içki üretimini yapan işletmeler ÜİS’in bileşenlerinin kurulması için Darphanenin sistemi kurma ve işletme amaçlı taleplerini karşılamakla sorumludur.
Darphane, ÜİS kapsamında seri üretici olarak faaliyet gösteren/gösterecek işletmelere
ÜİS bileşenlerini kurmak ve işletmekle sorumludur.
4.2. Bakım ve Onarım
Yetkili firma, ÜİS’in tüm bileşenlerinin bakım ve onarımından sorumludur. Kötü kullanım veya uygulama kılavuzuna uyma yükümlülüğünün ihlali sebebiyle ortaya çıkan bakım
ve onarım ihtiyaçlarını üreticiler karşılayacaktır. Üreticiler kendi tesislerinde kurulmuş olan
sistem bileşenlerinin güvenliğinden sorumludur.
Yetkili firma, kendisine yapılan her bir arıza bildirimini en fazla 2 saat içinde cevaplandıracaktır. Arıza bildirimi üzerine yapılacak ilk araştırma sonucunda sorunun giderilmesi
için ilgili tesise bir uzmanın gönderilmesinin gerekmesi halinde yetkili firma, kendisine yapılan
her türlü arıza bildirimlerinden itibaren en fazla 6 saat içinde gerekli uzmanın ilgili tesiste olmasını sağlayacaktır.
Sistem bileşenlerinin çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması halinde üreticiler tarafından, bu durumun ispatlayıcı resmi belgelerle birlikte olayın vuku
bulduğu tarihi izleyen 10 gün içinde Darphaneye ve yetkili firmaya yazılı olarak bildirilmesi
gerekmektedir. Yetkili firma, zayi olan sistem bileşenlerini kendisine yapılan bildirimden itibaren 15 gün içinde üreticilere teslim etmek ve kullanımını sağlamakla sorumludur.
4.3. Gizli Bilgilerin Korunması
Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yetkili firma ile gizli bilgi edinen tüm üreticiler
ve ithalatçı firmalar, yetki belgesi süresince ve sonrasında edinmiş oldukları gizli bilgileri,
kesin gizlilik içerisinde tutacak, üçüncü kişilere hiçbir amaçla aktarmayacaktır. Rekabetçi alanlar da dahil kendisi veya üçüncü kişiler için veya başka bir amaç için hiçbir şekilde kullanmayacaktır. Doğrudan veya üçüncü kişi vasıtasıyla herhangi bir yolla ifşa etmeyecek, kullanmayacak, yaymayacak ve yayımlamayacaktır.
Yetkili firma, bu Tebliğ ile getirilen zorunlulukları ve sistemin işletilmesi doğrultusunda
çalışanlarına bilmesi gerekli gizli bilgiyi açıklayabilecek, ancak gizli bilginin amacı ve güvenliği hakkında çalışanlarını uyaracaktır. Gizlilik hükümlerinin firma çalışanları tarafından ihlali
halinde, firma çalışanlarının sorumlulukları da saklı kalmak kaydıyla, yetkili firmanın sorumluluğu asıldır. Buradaki çalışanlar tabiri; yöneticiler, memurlar, hissedarlar ve acenteler ile sınırlı olmaksızın vekiller, muhasebeciler, danışmanlar, finansal danışmanlar ve benzeri kişileri
kapsar.
5. Diğer Hususlar
5.1. GİB tarafından vergi güvenliğini temin etmek amacıyla lüzum görülen hallerde,
bandrol/güvenlikli mürekkep/kodlanmış etiketler, GİB tarafından belirlenecek yere geçici sürelerle mükellef tarafından teslim edilecektir.
GİB’in bu Tebliğin 3.5.5.1. bölümünde belirtilen komisyon aracılığıyla tespit ve imha
ettirme hakkı saklı kalmak kaydıyla, teslim alınmış olan bandrol/güvenlikli mürekkep/kodlanmış etiketler, mükellefin talebi üzerine, GİB tarafından verilen onayla sınırlı kalmak kaydıyla
mükellefe teslim edilebilecektir.
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5.2. Bu Tebliğin 3.5.4. bölümünde belirtilen şekilde zayi olması hali dahil olmak üzere
herhangi bir sebeple bandrollerin/güvenlikli mürekkeplerin/kodlanmış etiketlerin değiştirilmesinin talep edilmesi halinde, bu talep bu Tebliğin 3.3. bölümündeki esaslar çerçevesinde yeni
talep olarak değerlendirilecektir.
6. Cezai Müeyyideler
Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymadığı tespit edilen yetkili firma, üreticiler,
ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler, açık içki satıcıları ve satış noktaları ile tütün mamulleri,
makaron, yaprak sigara kâğıdı veya alkollü içkileri bandrolsüz/kodsuz/kodlanmış etiketsiz olarak ürettiği, bulundurduğu veya satışını yaptığı tespit edilen üreticiler, ithalatçılar, toptancılar,
perakendeciler, açık içki satıcıları ve satış noktaları adına her bir tespit için Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bandrolün taklit
veya yanıltıcı olduğunun açık güvenlik özellikleri ile tespit edilebilir olması halinde de aynı
uygulama geçerli olacaktır.
Bununla birlikte bandrolün/kodun/kodlanmış etiketin taklit veya yanıltıcı olduğunun
yalnızca gizli güvenlik unsurları ile tespit edilebildiği durumlarda bahsi geçen özel usulsüzlük
cezası, söz konusu ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı adına kesilecektir.
7. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler
Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 17/3/2007 tarihli ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve
Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Sıra No: 1.
b) 18/8/2007 tarihli ve 26617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve
Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No: 3.
c) 7/3/2008 tarihli ve 26809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve
Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No: 4.
ç) 23/12/2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri
ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No: 5.
d) 7/11/2009 tarihli ve 27399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve
Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No: 6.
e) 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve
Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8).
Kaldırılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel
Tebliğlerine yapılan atıflar, bu Tebliğin ilgili bölümlerine yapılmış sayılır.
8. Geçici Hüküm
Seri üretici olmayanların seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeler, bu Tebliğ ile yeni getirilen düzenlemeler yürürlüğe girene kadar uygulanmaya devam edilir.
9. Yürürlük
Bu Tebliğin,
a) Makaron ve yaprak sigara kâğıdı üreticilerinin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen
yükümlülüklere ait düzenlemeleri 1/1/2021 tarihinde,
b) Yıllık üç yüz bin litre ve daha fazla üretim kapasitesine sahip olan ve bu Tebliğin
yayımı tarihi itibarıyla seri üretici olmayan üreticilerin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen
yükümlülüklere ait düzenlemeleri 1/7/2021 tarihinde,
c) Diğer düzenlemeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
10. Yürütme
Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Tebliğ olunur.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU TEBLİĞİ
(II-31/A.1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, borçlanma aracı sahipleri kurulu ve temsilcileri ile ihraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma araçlarının yapılandırılmasına ilişkin hususları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankaları,
b) Borçlanma aracı sahipleri kurulu (BASK): İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahname veya ihraç belgesi ile bu Tebliğde belirtilen
şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanan özel nitelikli kurulu,
c) Borçlanma araçları: 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde tanımlanan niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçları da dahil olmak üzere borçlanma araçlarını,
ç) Elektronik ortam: Anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmayı
teminen, payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler için MKK tarafından
sağlanmakta olan elektronik platformu ve diğer şirketlerin TTK’nın 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kuracakları veya destek hizmeti alabilecekleri bilişim sistemini,
d) Eşit işlem ilkesi: İhraççının aynı tertip borçlanma aracı sahiplerinin eşit şartlarda eşit
işleme tabi tutulmasını,
e) Genel BASK: Herhangi bir Tertip BASK kararının kendi haklarını olumsuz etkilediği
gerekçesiyle Tertip BASK kararına katılan tertipler dışında kalan ihraççının tedavülde bulunan
diğer tertip borçlanma aracı sahiplerinin kendi talepleri doğrultusunda toplanan BASK’ı,
f) İhraç: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlanan ihracı,
g) İhraççı: Borçlanma araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya borçlanma araçları halka arz edilen tüzel kişileri,
ğ) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili tarafı,
h) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
i) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
j) Tertip: Aynı ISIN kodu altında ihraç edilen borçlanma araçlarını,
k) Tertip BASK: İhraççının herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracı
sahiplerinin oluşturduğu ve sahip olunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak bu Tebliğde veya
izahname/ihraç belgesinde belirtilen veya bu belgelere dayanılarak MKK’da tanımlanmış şartlarda ve konularda yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin karara bağlanması amacıyla ihraççının yönetim kurulunun veya ilgili borçlanma aracı sahiplerinin
talebi üzerine toplanan BASK’ı,
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l) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
m) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
ifade eder.
Borçlanma aracı sahipleri kurulu
MADDE 4 – (1) Herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracına ilişkin
olarak hazırlanan izahname veya ihraç belgesinde yer verilen veya bu belgelere dayanılarak
MKK’da tanımlanmış faiz, vade, anapara ile varsa izahname veya ihraç belgesinde belirtilmiş
borçlanma aracının diğer asli hüküm ve şartlarında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK’ın karar alması gerekir.
(2) Tertip BASK toplantılarında kararlar, izahname ve/veya ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal
bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim
kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen
toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
(3) Tertip BASK’ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın
kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına
dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK’ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK’ın toplanması
talep edilemez ve Tertip BASK’ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
(4) Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından
onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne
uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK’ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fıkrada yer
alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik
kazanır.
(5) Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma
araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı
sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK’ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.
(6) Bu maddenin diğer fıkraları saklı kalmak üzere, borçlanma araçlarına ilişkin izahname veya ihraç belgesinde, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin yer verilen taahhütlerde değişiklik yapılabilmesi için Tertip BASK
kararının gerekli olup olmadığı ve gerekmesi halinde ilgili karar nisapları izahname veya ihraç
belgesinde belirlenir. Bu fıkra kapsamında alınan karar için ayrıca Genel BASK’ın onayı aranmaz.
Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi
MADDE 5 – (1) İhraççıların herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı
sahiplerinin olumlu oyu ile borçlanma aracı sahipleri temsilcisi seçilebilir. İzahnamede veya
ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya
farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
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(2) Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin;
a) Kanunda ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini
engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık,
vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,
b) İhraççı ile borçlanma aracı sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında borçlanma aracı
sahiplerinin haklarını eşit işlem ilkesine uygun olarak koruyacak şekilde hareket edecek, mesleki eğitime, bilgiye ve tecrübeye, işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması,
zorunludur. Bu fıkra hükümleri borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin tüzel kişi olarak
belirlenmesi durumunda, tüzel kişinin görevlendireceği gerçek kişi bakımından da uygulanır.
(3) Temsilcinin belirlenmesine veya değiştirilmesine, temsilci olarak atanabilecek kişide
aranacak nitelik ve şartlara, temsilcinin görev ve yetkilerine, ücret ve diğer ödemelere ilişkin
diğer hususlar izahname veya ihraç belgesinde düzenlenir.
Toplantıya ilişkin esaslar
MADDE 6 – (1) BASK toplantılarının fiziken yapılması esastır. BASK, toplantı yapılmaksızın karar metninin elden ve/veya elektronik ortamda dolaştırılması ve borçlanma aracı
sahipleri veya vekillerince imzalanması suretiyle de karar alabilir. Payları borsaya kote edilmiş
anonim ortaklıklar ile borçlanma araçlarını halka arz eden ihraççılar, BASK toplantılarında fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden katılıma da imkan sağlamak zorundadır.
Bunun dışındaki ihraççılar da esas sözleşmede hüküm bulunması şartı aranmaksızın BASK
toplantılarını elektronik ortamda yapabilir. BASK’a elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını
doğurur.
(2) BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK’dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.
(3) TTSG’de ilan ve tescil yapılması ve kayıtların saklanması hükümleri hariç olmak
üzere elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısına ilişkin usul ve esaslarda 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ile 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul
Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. Mezkur düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
(4) İhraççının ve/veya ilişkili taraflarının sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine
BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk
toplantı başkanlığına aittir.
(5) BASK toplantılarına çağrı yapılması, çağrı yöntemi, toplantının ilanı ve gündeminin
belirlenmesi, toplantı sekretaryası ve giderlerinin karşılanması, toplantıya kimlerin katılabileceği, vekalet verme, toplantı başkanlığı ve yönetimi, toplantı kararlarının ihraççı yönetim kurulu
tarafından onaylanması, itiraz ve yürürlüğe girmesine ilişkin süreler, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen hangi konularda toplantı yapılabileceği ve bu toplantılarda alınacak ka-
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rarlara ilişkin nisaplar, eşit işlem ilkesine uygun olarak oylama ve karar nisaplarına ilişkin diğer
hususlar izahname veya ihraç belgesinde belirtilir. BASK toplantılarına ilişkin hazır bulunanlar
listesi için EK-1’de, vekaleten temsil için EK-2’de ve hazırlanacak toplantı tutanağı için EK-3’te
yer alan formlar kullanılır.
(6) Kurul, gerekli gördüğü hallerde, BASK toplantılarına gözlemci gönderebilir.
(7) İhraççı, BASK hakkında Kurulun kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde
belirtilen usulde özel durum açıklaması yapmakla yükümlüdür.
Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin
hükümler
MADDE 7 – (1) 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerin sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları
borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında Tertip BASK oluştururlar. Tedavülde bulunan diğer borçlanma
aracı sahipleri için Genel BASK hakkı saklıdır.
(2) Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantılarına katılamaz. Ancak;
a) Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel
BASK’a katılma hakkı doğar.
b) Tertip BASK’ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi
halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya
herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK’a katılma
hakkı doğar.
(3) İkinci fıkranın (a) bendi uyarınca toplantıya katılma hakkı olanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları
MADDE 8 – (1) İhraççının yurt dışında ihraç ettiği borçlanma araçları için bu Tebliğ
hükümleri uygulanmaz.
İhraççının ödeme yükümlülüğü, bu yükümlülüğün ihlali ve borçlanma aracının
yapılandırılması
MADDE 9 – (1) İzahname veya ihraç belgesinde borçlanma aracından doğan borçların
niteliği ve kapsamına, bu borçların geri ödenmesinde temerrüde düşülmesi anlamına gelecek
durumları da somut olarak içerecek şekilde, geri ödemelerde meydana gelebilecek temerrütlerin
tanımı ve kapsamına yer verilir.
(2) Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma
araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle
başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesinden:
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Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7129

—— • ——
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7143

—— • ——
Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7144
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
İPTAL İLANI
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
04.09.2020 tarih ve 31234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 15.09.2020 tarihinde
ihalesi yapılacağı ilan edilen 2020/459271 İKN No’lu “Alkol Fabrikasında Etil Alkol Üretimi ve
Sonrası Bakım İşleri İşçilik Hizmeti” ihalesi; İhale niteliği ve miktarının değişmesi nedeniyle
iptal edilmiştir.
İlan olunur.

7156/1-1

—— • ——
GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
75 kişi ile 12 ay süreyle Şirketimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas Malatya ve
Afyonkarahisar Yük Servis Müdürlüklerine bağlı birimlerin, Gümrük ve Lojistik Hizmet
Alımının Temini.
İhale Kayıt No

: 2020/472072

1 - İdarenin:
a) Adresi

: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası

: 0312 309 05 15/71669 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi

: siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

d) İhale konusu malın adı ve miktarı : 75 kişi ile 12 ay süreyle Şirketimiz İstanbul,
Ankara, İzmir, Sivas Malatya ve Afyonkarahisar
Yük Servis Müdürlüklerine bağlı birimlerin,
Gümrük ve Lojistik Hizmet Alımının Temini.
2 - İhalenin yapılacağı yer

: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052
no.lu oda) / Altındağ İlçesi. Hacı Bayram Mahallesi
Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/ TÜRKİYE

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı
İhale Şube Müdürlüğüne 22/09/2020 günü saat 10.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğünde veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dâhil 200.00 TL bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3"ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.

7146/1-1
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından:
Belediyemize ait Çayırbaşı Mahallesi 95 Pafta, 1077 Ada, 58 Parsel üzerinde Sarıyer
Çayırbaşı Stadyumunun bir kısmında Bahçeköy Cad. No:56/A adresinde kullanım alanları l. Kat:
300 m2 alan (Tribün altında kalan kısmen basık ardiye) Zemin Kat:561mJ alan, Bodrum Kat: 561 m2
alan (Basık ardiye h≈2m) olmak üzere toplam; 1.422 m2 kullanım alanlı iş yeri vasıflı taşınmazı
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıl süreyle
kiraya verilecektir.
İhale İşi; 24/09/2020 Perşembe günü saat 11.30'da Pınar Mahallesi Günyüzü Cad. No: 2
Sarıyer/İstanbul adresinde Sarıyer Belediye Başkanlığı Yerleşkesinde bulunan Belediye
Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 4.320.000,00-TL+KDV, Geçici teminat
129.600,00-TL'dir.
İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres
göstermeleri, gerçek kişilerin TC. Kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri, geçici teminatı yatırmış olmaları, özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin
bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut
benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını
gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel
kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
İhaleye ait kira şartnamesi Sarıyer Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai
saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 2.500,00-TL karşılığında ihale
dokümanlarını aynı Müdürlükten temin edilebilir.
İstekliler tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca belirtilen
şartlara göre hazırlanmış belgelerin ihale günü saat 10.00'a kadar aynı adreste bulunan Sarıyer
Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektir. Postayla yapılacak
müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine uygun hazırlanması ve
teklifin ihale saatinden önce idareye ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek
gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sarıyer Belediye Encümeni
İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
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REKLAM PANOSU KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığından:
Madde 1 - İstanbul İli, Şişli İlçesinde İlan ve Reklam Amacıyla Kullanılmak Üzere
Belediyeye ait 278 adet BİLBOARD + 77 adet CLP RAKET + 15 adet TOTEM reklam Panosu 3
(Üç) Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 inci maddesine
göre Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak aşağıdaki tabloda bilgileri verilen kiralama
ihalesi yapılacaktır.

No Reklam Panosu Yerleri

1

Şişli ilçesi sınırlarında
şartname eki listede
adresleri belirli
alanlarda bulunan 278
adet bilboard + 77
adet clp raket + 15
adet totem reklam
panosu

Toplam Reklam
Alanı

3 Yıllık
Muhammen
Kira Bedeli

Geçici
Teminat
Bedeli

278 adet
bilboard + 77
adet clp raket
+ 15 adet
11.517.045, 75 345.511,37
totem reklam
Panosu toplam
m² si :3.339 m²
dir.

Kira
Süresi

3 Yıl

İhale Tarihi

İhale
Saati

24.09.2020 11:00

MADDE 2 - İstanbul İli, Şişli İlçesi, Darülaceze Caddesi, No:8 adresinde bulunan Şişli
Belediye Başkanlığı 1. Kat Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886
sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak
kiralama ihalesi yapılacaktır.
MADDE 3 - İhaleye ait şartname ve ekleri 24.09.2020 Perşembe günü saat 09:00 ’a kadar
Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 (beşyüz) TL. bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak
görülebilir.
MADDE 4 - Geçici teminat bedelinin, nakit olarak ödenecekse en geç 24.09.2020
Perşembe günü saat 10:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi ve
ödenmesi zorunludur.
MADDE 5 - İhaleye katılacak olanlar, 2886 Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine göre
hazırlanacak ihale belgelerini ve ihale tekliflerinin 24.09.2020 perşembe günü saat 11:00’a kadar
Belediye Encümenine teslim edecektir
MADDE 6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.
1-Gerçek kişi olması halinde Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti “Sürücü Belgesi”
veya “Pasaport” sureti
2-Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel
Kişiler) Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
3-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
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5-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (3) ve (4)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
6-İmza Sirkülerini Vermesi; Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
7-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
8-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (6) ve (7) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
9-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması
gereklidir.)
10-İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım
olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
11-Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne
yatırıldığına ilişkin makbuz örneği veya banka teminat mektubu
12-Şişli Belediyesi’ne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli, ilan ve
reklam vergisi konularında birikmiş borcu bulunmaması, bu konularda haklarına tahsis davası
açılmamış olması gerekmekte olup borcu ve tahsil davası olmadığına dair Şişli Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğü’nden borcu yoktur belgesi.
13-İstekliler sermayelerinin en az 5.000.000,00 TL (beşmilyontürklirası) olduğuna dair
yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır.
14-Bu işle ilgili olarak kamu kuruluşu veya belediyeden(iştirakleri dahil) son 5(beş) yıl
içinde 10.000.000 TL (onmilyontürklirası) tutarında Açıkhava reklamcılığı ve/veya açık hava
reklamcılığında dijital deneyimi yaptığı veya devam ettiğini gösteren ilgili idareden alınmış
belgeler sunulacaktır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartları sağlaması
yeterlidir.
15-İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az 1 alanda ihale ilan tarihinden önce en az 5 yıl
ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu niteliği taşıyan kurumlardan alınmış belgeler
sunacaktır
a) Açıkhava Reklamcılığı ve/veya Açıkhava Dijital Reklamcılığı
b) Kent Mobilyaları (Reklam Üniteleri) Üretim ve Montaj Hizmetleri
c) Dijital Yayıncılık veya Medya hizmetleri
d) Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri
e) Reklam Tanıtım Hizmetleri f)Prodüksiyon ve TV Hizmetleri
16-İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.
17-İstekliler, yukarıda sayılan tüm belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
18-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı
İdarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine
ekleyebilirler.
MADDE 7 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
MADDE 8 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakla, iptal etmekte ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İlan olunur.
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26 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1) İhale konusu olan işin;
a) Niteliği : Mülkiyeti İdaremize ait İstanbul İli’nde muhtelif ilçelerdeki taşınmazın satışı
b) Miktarı : 26 adet
2) İhale Şartnamesinin satın alınabileceği ve görülebileceği yer: Satınalma Daire
Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2
Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL adresinden 200,00 TL (KDV dahil) karşılığında
temin edilebilir. (Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.)
(Not: Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O
Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına, İşin Adı ile İhale
şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır. )
3) İhale ile ilgili bilgi ve belgeler en geç aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar Şahkulu
Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL adresi 4. Katta
bulunan İhale Komisyonuna teslim edilecektir.
SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR LİSTESİ
Geçici
Teminat
Miktarı
(TL)

Sıra
No

İlçe/Mah.

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alanı
(m2)

Hisse

1

ESENLER

Menderes

245DT3B

1231

27

191,63

107/192

1.070.000,00 32.100,00 29.09.2020 10:00

2

ESENLER

Menderes

245DT3B

1230

11

235,06

175/235

1.750.000,00 52.500,00 29.09.2020 10:30

3

ESENLER

Menderes

245DT3B

1230

9

242,14

191/242

1.719.000,00 51.570,00 29.09.2020 11:00

4

ESENLER

Menderes

245DT3B

1231

28

198,66

TAM

1.986.600,00 59.598,00 29.09.2020 11:30

5

ESENLER

Menderes

245DT3B

1230

18

243,39

TAM

2.251.357,50 67.540,73 29.09.2020 13:30

6

ESENLER

Menderes

245DT3B

1228

19

94,85

TAM

7

ESENLER

Menderes

245DT3B

1231

6

228,06

TAM

2.109.555,00 63.286,65 29.09.2020 14:30

8

ESENLER

Menderes

1231

7

278,5

TAM

2.576.125,00 77.283,75 29.09.2020 15:00

9

ESENLER

Menderes

1230

17

120,88

TAM

1.118.140,00 33.544,20 29.09.2020 15:30

10

ESENLER Fevziçakmak

4

2947

250

TAM

2.312.500,00 69.375,00 29.09.2020 16:00

11

ESENLER Fevziçakmak

4

2948

209

TAM

1.933.250,00 57.997,50 29.09.2020 16:30

12

ESENLER Fevziçakmak

4

2951

252

TAM

2.331.000,00 69.930,00 30.09.2020 10:00

13

ESENLER Fevziçakmak

4

3137

218,05

TAM

2.016.962,50 60.508,88 30.09.2020 10:30

14

ESENLER Fevziçakmak

4

3138

263

TAM

2.432.750,00 72.982,50 30.09.2020 11:00

15

ESENLER Fevziçakmak

4

3139

250

TAM

2.312.500,00 69.375,00 30.09.2020 11:30

16

ESENLER Fevziçakmak

4

3141

247,27

TAM

2.287.247,50 68.617,43 30.09.2020 13:30

17

ESENLER Fevziçakmak

4

5896

114

TAM

1.054.500,00 31.635,00 30.09.2020 14:00

18

ESENLER Fevziçakmak

4

5897

114

TAM

1.054.500,00 31.635,00 30.09.2020 14:30

19

ESENLER Fevziçakmak

4

3136

231

TAM

2.136.750,00 64.102,50 30.09.2020 15:00

20

FATİH

21

FATİH

22
23

Tahmin edilen
bedel

948.500,00

İhale
Tarihi

İhale
Saati

28.455,00 29.09.2020 14:00

Arpa Emini
AvcıbeySaklambaç

423

1850

40

143,5

TAM

2.840.000,00 85.200,00 30.09.2020 15:30

476

2679

5

240,5

TAM

2.000.000,00 60.000,00 30.09.2020 16:00

ŞİŞLİ

Duatepe

203

1261

33

108,5

TAM

1.080.000,00 32.400,00 30.09.2020 16:30

ŞİŞLİ

Meşrutiyet

125

936

56

133,5

TAM

1.335.000,00 40.050,00 01.10.2020 10:00

24

ŞİŞLİ

Bozkurt

216

1294

26

35

TAM

25

ŞİŞLİ

Şişli

145

1036

5

214,5

TAM

26

PENDİK

Güzelyalı

25

11023

5

373,83

TAM
Toplam:

350.000,00

10.500,00 01.10.2020 10:30

2.574.000,00 77.220,00 01.10.2020 11:00
1.870.000,00 56.100,00 01.10.2020 11:30
47.450.237,50
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4) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi doğrultusunda Açık Teklif
Usulü Arttırma ile her kalem için ayrı ayrı olmak üzere kısmi teklife açık olarak yapılacaktır.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:
İsteklilerin:
A - Kanuni İkametgâhı olması.
B - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
C - Ticaret / Sanayi Odası Belgesi veya İmza Beyannamesi.
Gerçek kişi olması halinde:
a) Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde:
a) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin
(a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D - İmza sirküleri vermesi.
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
E- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki
Türk konsolosluğunca veya Türkiye dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
F-Tahmin edilen bedelin %3 ü oranında geçici teminat vermesi. Teminat mektupları
dışındaki teminatların İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan
Şubesi İban: TR93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat
olduğunu belirterek yatırılması ve makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekir.
G- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,
(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun
bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla
imzalarlar)
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ÖZEL SPOR TESİSİ YAPILMAK ÜZERE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve 02/07/2020 tarihli 372 sayılı Bakanlık
oluru sonucu alınmış olan 10/08/2020 tarih ve 240 sayı 239 karar nolu Vakıflar Meclisi kararında
belirtilen şartlar doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, “Özel Spor Tesisi” yapılmak üzere
30 yıl süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır.
İLİ
: Hatay
İLÇESİ
: Arsuz
MAHALLESİ
: Fahura
MINTIKA NO
: ----ADA NO
: ----PARSEL NO
: 52
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
: 42.893 m2 (Yatırım yapılacak alan yaklaşık
7863,80 m2)
CİNSİ
: Tarla
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
MAKAM OLURU TARİH VE SAYISI : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a
maddesi gereği kapalı teklif usulü ile
yapılacak ihalede 02/07/2020 tarihli 372
sayılı Bakanlık oluru sonucu alınmış olan
10/08/2020 tarih ve 240 sayı 239 karar no'lu
Vakıflar Meclisi kararı
MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ
: 7.666.823,00-TL (yedimilyonaltıyüzaltmışaltı
binsekizyüzyirmiüçtürklirası)
GEÇİCİ TEMİNAT
: 230.004,69.-TL (ikiyüzotuzbindörttürklirası
altmışdokuzkuruş)
İHALE TARİHİ VE SAATİ
: 24/09/2020- Perşembe Saat 10:00
İŞİN ADI: Hatay İli, Arsuz İlçesi, Fahura Mevkii 52 Nolu Parselin 7863,80 m2’lik Kısmı
Üzerine Özel Spor Tesisi Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan 02/07/2020 tarihli 372 sayılı
Bakanlık oluru sonucu alınmış olan 10/08/2020 tarih ve 240 sayı 239 karar nolu Vakıflar Meclisi
kararına istinaden;
1) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması,
2) İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 3 yıl inşaat süresi dahil toplam 30 yıl olması
3) Kira bedellerinin yer teslim tarihinden itibaren inşaatın yapım süresi olarak hesap
olunan 3 (üç) yıllık sürenin bitimine kadar aylık sabit 2.000,00-TL (İki Bin Türk Lirası) kira
alınması, işletme süresi başlangıcı olan 4. Yılın başından itibaren aylık 10.000,00.-TL (Onbin
Türklirası) + önceki 3 yıllık TÜFE oniki aylık ortalaması ilave edilerek belirlenen kiranın
alınması, sonraki yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki
yılın TÜFE on iki aylık ortalaması oranında arttırılarak belirlenmesi,
4) İhale sonrası olası imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle ekspertiz
raporundaki kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde değişiklik olması, gelir getirici
inşaat alanlarında artma olması halinde ihalede oluşan kira bedellerinden az olmamak kaydıyla
yeni kira bedellerinin belirlenmesi,
5) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmaz üzerine yüklenici tarafından haciz, ipotek,
teminat vb. yükümlülükler konulmaması,
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6) Her türlü masrafı ve finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşme
tarihinden itibaren ilk 1 yıl içinde meri imar planına uygun bir şekilde parselasyon işlemlerinin
yapılarak Arsuz Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre yola terk, tevhid ve ifraz
yapılması, imar planı değişikliği gerekmesi durumunda ilgili belediyesine sunularak, Belediyenin
karar mercilerine onaylatılarak resmiyet kazandırılması, yapılacak parselasyon sonucunda Özel
Spor Tesisi (7863,80 m2), Özel Sağlık Alanı (14228,23 m2) Kültürel Tesis Alanı (4128,71 m2),
Yeşil Alan (13939,26 m2), Yol (2733,00 m2) üç adet müstakil parselin vakfı adına tescil
edilmesi, özel sağlık tesisi ile kültürel tesisin yatırım kapsamı dışında tutulması, özel spor
tesisinin yatırım kapsamına alınarak imar planına göre düzenlenen mevcut mimari avan
projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve
tesisat, çevre düzenleme ve altyapı) hazırlanması, taşınmazın yatırıma hazır hale getirilmesi, yeşil
alan ve yolun kamuya terk edilmesi, taşınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması (varsa),
enkazın iş yerinden uzaklaştırılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer
belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi, uygulama
projesinin İdaremize, Belediyeye ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması,
sonraki 2 yıl içerisinde Spor Tesisi inşaatı ve tamamlayıcı yapılarının sözleşme, teknik şartname,
fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde tamamlanarak işletmeye açılması, aksi takdirde
sözleşmenin fesh edilerek kesin teminat ile o zamana kadar yatırılan kiranın İdareye gelir
kaydedilmesi ve yapılan imalatların İdareye bağışlanmış sayılması,
7) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde yer alan ve kaldırılması
gerekli olan (şerh, beyan vb) kaldırılması- gerekmesi halinde (İfraz, tevhit, vb.) işlemlerin
yaptırılması- yapılacak yapım karşılığı kiralama işi ile ilgili olarak resmi ve/veya özel kurum ve
kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması – yer teslim tarihinden,
sözleşme süresi sonunda idareye geri teslim tarihine kadar alınması- yapılacak bütün harcamaların
( İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) yüklenicisi tarafından yerine getirilerek
karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak idareden herhangi bir hak talebinde
bulunmaması.
8) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip, işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın
başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından karşılanması,
9) Taşınmazın tapu kaydının beyanlar kısmındaki “2565 sayılı kanunun 28. Maddesi
gereği yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri ve izin alınmadıkça kiralayamayacakları
bölge içerisinde kalmaktadır. Hükmü gereğince işin yüklenicisinin ilgili beyan kapsamında
kalması halinde, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin işin yüklenicisi tarafından alınamaması
halinde sözleşmesinin fesih edilerek yatırılan teminatın irad kaydedilmesi ve idareden herhangi
bir hak talep edilmemesi,
Kayıt ve şartlarıyla, yapılacak tesisin imar durumuna uygun “Özel Spor Tesisi” olarak
değerlendirmek üzere, toplam 30 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.
İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi
No:2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında,
Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Sözleşme,
şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi
No: Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında
görülüp, temin edilebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini 24.09.2020 Perşembe günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı
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teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri,
teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;
a) İç zarf: Ekli örneğe uygun teklif mektubunu içerir (Ek:8). İç zarfın üzerine isteklinin
adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır ve yapıştırılan kısmı istekli tarafından imzalanır
veya mühürlenir. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta
adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu,
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına
dair makbuz,
f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi
g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans
mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahildüzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi
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İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki
İnşaat Ruhsat Belgesi,
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden
Yasaklılık Durum Formu
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz. İhale dokümanı satış bedeli: 100,00
TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu
Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek
ihale dokümanı alınacaktır.
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
Belgeler, dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve
soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 24/09/2020Perşembe Saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli
tespitte serbesttir.
İlan olunur.
6974/1-1
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GÖZ AMELİYAT MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) adet
Göz Ameliyat Mikroskobu alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f)
bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasların 20. maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile
ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2020/466662

1 - İdarenin
a) Adresi

: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi, Avşar Kampüsü12 Şubat / KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

: Tel: 0 (344) 300 1064-65

c) Elektronik posta adresi

: arsproje@ksu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: http://bap.ksu.edu.tr

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Tıbbi Cihaz, Göz Ameliyat Mikroskobu, 1 Adet

b) Teslim yeri/yerleri

: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Göz Hastalıkları A.B.D.

c) Teslim tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (Altmış)
takvim günü

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi, Avşar Kampüsü,
12 Şubat/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati

: Tarih: 24/09/2020 Saat: 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. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den
görülebilir.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.4’ten
görülebilir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.5’ten
görülebilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.6’dan
görülebilir.
5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik şartnameye uygunluk ve
teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.ksu.edu.tr adresinde görülebilir ve ihale
doküman bedeli olarak 100,00- Türk Lirası karşılığında Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden satın alınabilir.
İhale dokümanını almak isteyenler bedelini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıfbank Kahramanmaraş şubesinin TR59 0001 5001 5800
7294 0056 42 no.lu hesabına yatıracaktır.
7.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Başvurular 23/09/2020 günü saat 16:00’a kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elden teslim
edilecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı için teklif edilen birim fiyat üzerinden sözleşme
imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - İstenilen belgeler dizin halinde sıra ile isimleri yazılmış olarak verilecektir.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim
günüdür.
14 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esaslara göre yapılacaktır.
7085/1-1
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1 ADET SPEKTROFOTOMETRE MİKROPLAKA OKUYUCU ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No: 2020/470124
1 ADET SPEKTROFOTOMETRE MİKROPLAKA OKUYUCU ALIMI
1 - İdarenin:
a) Adı
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
b) Adres
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bornova/İZMİR
c) Telefon
: 232 311 21 66 / 232 311 42 62
ç) Belgegeçer
: 232 388 10 74
d) E- posta
: idari@mail.ege.edu.tr
2 - İhale Konusu malın:
a) Adı
: 1 Adet Spektrofotometre Mikroplaka Okuyucu Alımı
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Laboratuvar Cihazları Alımı - 1 Adet
c) Teslim Yeri
: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
d) Teslim Tarihi
: 60 (Altmış) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 22.09.2020 Salı günü - saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini
ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi
işaretlenmiş olacaktır.
4.3.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren
yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.
5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu
oluşan) en düşük olanıdır.
6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı
belgesini sunması zorunludur.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık
usulü ile ihale edilecektir.
7096/1-1
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1 ADET 3D BİYOPRİNTER ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No: 2020/470108
1 ADET 3D BİYOPRİNTER ALIMI
1 - İdarenin:
a) Adı
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
b) Adres
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bornova/İZMİR
c) Telefon
: 232 311 21 66 / 232 311 42 62
ç) Belgegeçer
: 232 388 10 74
d) E- posta
: idari@mail.ege.edu.tr
2 - İhale Konusu malın:
a) Adı
: 1 ADET 3D BİYOPRİNTER ALIMI
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Laboratuvar Cihazları Alımı -1 Adet
c) Teslim Yeri
: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
d) Teslim Tarihi
: 60 (Altmış) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 22.09.2020 Salı günü - saat 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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini
ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi
işaretlenmiş olacaktır.
4.3.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren
yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.
5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu
oluşan) en düşük olanıdır.
6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı
belgesini sunması zorunludur.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık
usulü ile ihale edilecektir.
7097/1-1

11 Eylül 2020 – Sayı : 31241

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 169

EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii II Etap)
alanına ait, Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle
ihale edilecektir.
1 - İdarenin
Adresi: I. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 44225 MALATYA
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi alanında yer alan
işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma
tesisinin, nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine
göre, yapımı öngörülen 80.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik
ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu
uygulama projeleri ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması işleridir.
b) Yapılacağı yer: Malatya
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş)
gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu
Çankaya- ANKARA
b) Tarihi ve saati: 24/09/2020 Saat 10.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
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konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini gösteren, en az 8.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 20.000 m3/gün
- 100.000 kişi eşdeğer nüfus kapasiteli Evsel, Atıksu Arıtma Tesisi komple (inşaat, mekanik ve
elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 6.1-B / 4.
maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır.
İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye
alınmayacaktır.
İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer
ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve
asgari 10.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) 60.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge.
F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge.
G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
H) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Malatya Merkez I.
Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 10.000.000 TL
tutarında Geçici Teminat.
I) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.
J) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları,
imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları
tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik
imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.

11 Eylül 2020 – Sayı : 31241

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 171

K) Performans Garanti Beyannamesi.
L) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.
M) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
N) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
O) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren
iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak
üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak
oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.
Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş
Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F),(G) ve (M)
bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya
Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının I. Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü 44225 MALATYA adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak
üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler
için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli
ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
7034/2-2
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin sahip olduğu
AR/ERA/K/M32-a pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin 28.08.2020 tarihinden itibaren
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl süreyle
uzatılması için 02.09.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
7065/1-1

—— • ——

Aksaray İli Güzelyurt Belediye Başkanlığından:
DÜZELTME İLANI
15 Ağustos 2020 tarih ve 31214 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Belediyemizin, İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanında yer alan 4, 5 ve 6 numaralı
başlıkların altında yer alan metinler aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 14.10.2020 tarihinden 16.10.2020 günü
saat 17.00 a kadar (mesai günlerinde 09:00-12.30 - 13.30 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını
yapabileceklerdir.
5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
b)Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve
zamanı 23.10.2020 günü Belediyemizin www.guzelyurt.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Sözlü sınav;
Güzelyurt Belediyesi hizmet binasında (Güzelyurt-Aksaray) 30.10.2020 tarihinde sözlü
sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
İlan olunur.
7171/1-1

—— • ——

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla
Öğretim Üyesi alınacaktır.
BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/
BİLİM DALI/
PROGRAM

KADRO
UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Göğüs Cerrahisi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları
taşımak.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık
belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet
dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi için (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul
Tel: (212) 275 75 83), teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
7029/1-1
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Sayfa : 177

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 178

RESMÎ GAZETE

11 Eylül 2020 – Sayı : 31241

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 179

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 181

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 183

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 185

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 189

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 193

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7145/17/1-1

Sayfa : 194

RESMÎ GAZETE

11 Eylül 2020 – Sayı : 31241

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 197

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 201

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 203

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 209

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 211

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 213

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 215

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 219

Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği
çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan;
Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 3303 belge no’lu TİM Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Bursa ilinde faaliyet gösteren 3294 belge no’lu KALKÜLÜS Yapı Denetim Ltd.
Şti.’lerinin yapı denetim izin belgeleri, Bakanlık Makamının 07.09.2020 tarih ve 188017 sayılı
Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur.
7083/1/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, vize
süresi dolduktan sonra 90 gün içerisinde vizesini yenilemeyen;
Iğdır ilinde faaliyet gösteren 1147 dosya no’lu IĞDIR Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin yapı
denetim izin belgesi, Bakanlık Makamının 07.09.2020 tarih ve 188019 sayılı Olur'u ile geçici
olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur.
7083/2/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde yer alan hükme aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda
faaliyet gösteren veya tüzel kişiliğini sonlandırmış olan;
Konya ilinde faaliyet gösteren 2245 belge no’lu AKM Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Bursa ilinde faaliyet gösteren 2253 belge no’lu BURSA YENİ ATLAS Yapı Denetim
Ltd. Şti.’lerinin yapı denetim izin belgeleri, Bakanlık Makamı’nın 07.09.2020 tarih ve 188022
sayılı Olur'u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
7083/3/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1454449 ve
1385941 YİBF nolu yapılar ile Uşak Göktürk Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan 1568516 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Uşak Göktürk
Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan
sorumlu denetim elemanı Uğur ŞEN’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 119343),
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 7221 sayılı Coğrafi Bilgi
Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25. maddesi ile değişik
8. ve 9.fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması;
Bakanlık Makamının 07.09.2020 tarihli ve 187968 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7084/1-1
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Sayfa : 221

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/08/2020, 13/08/2020, 20/08/2020 ve
27/08/2020 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
lisans verilen ve lisansı sona erdirilen tüzel kişiler listesi:
06/08/2020 tarihli ve 9484-1 sayılı Kurul Kararı ile;
1

Güney Biyogaz Enerji Üretim A.Ş.’ye “Güney BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yılsüreli
üretim lisansı verilmiştir.
06/08/2020 tarihli ve 9484-5 sayılı Kurul Kararı ile;

2

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine, 49 (kırkdokuz)
yılsüreyle OSB Dağıtım Lisansı verilmiştir.
13/08/2020 tarihli ve 9490-1 sayılı Kurul Kararı ile;

3

Energrom Balıkesir Biyogaz Enerji ve Gübre Üretimi A.Ş.’ye “Balıkesir Biyogaz Enerji
Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
20/08/2020 tarihli ve 9497-1 sayılı Kurul Kararı ile;

4

OMP Enerji Üretim A.Ş.’ye “OMP Enerji Yüreğir BES” projesi için, 49 (kırkdokuz)
yılsüreli üretim lisansı verilmiştir.
20/08/2020 tarihli ve 9497-9 sayılı Kurul Kararı ile;
Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim İnşaat San. ve Tic. Anonim Şirketi’ne “Kılcan HES”
üretim tesisi için verilen 27/04/2016 tarihli ve EÜ/6237-7/03497 numaralı üretim

5

lisansının 20/08/2020 tarihi itibarıyla sonlandırılarak, Blue Madencilik İnşaat Enerji
Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Kılcan HES” üretim tesisi için, 44
(kırkdört) yıl, 8 (sekiz) ay ve 7 (yedi) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim
lisansı verilmiştir.
20/08/2020 tarihli ve 9497-10 sayılı Kurul Kararı ile;
Temmuz Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Onur Reg. ve HES” üretim tesisi için

6

verilen 14/12/2008 tarihli ve EÜ/1876-2/1344 numaralı üretim lisansının 20/08/2020
tarihi itibarıyla sonlandırılarak, Armahes Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Onur Reg.
ve HES” üretim tesisi için, 37 (otuzyedi) yıl 3 (üç) ay ve 24 (yirmidört) gün süreli
eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
27/08/2020 tarihli ve 9512-1 sayılı Kurul Kararı ile;

7

Zeyn Biyogaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye “Çerkeş Biyogaz” projesi için,
49(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
27/08/2020 tarihli ve 9512-2 sayılı Kurul Kararı ile;

8

Noventek Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Eskişehir Biyogaz Enerji Tesisi”
projesi için, 25 (yirmibeş) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
7066/1/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/08/2020 ve 20/08/2020 tarihli Kararlarıyla
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler listesi:
13/08/2020 tarihli ve 9492-1 sayılı Kurul Kararı ile;
1

Calpet Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 10 (on) yıl süreli MadeniYağ
Lisansı verilmiştir.
20/08/2020 tarihli ve 9498-1 sayılı Kurul Kararı ile;

2

SNC OİL Petrolcülük Anonim Şirketi’ne 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı
verilmiştir.
7066/2/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/08/2020 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişi listesi:
06/08/2020 tarihli ve 9486 sayılı Kurul Kararı ile;
1

Gascome Petrol Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 21.12.2017 tarihli ve LPGDAĞ/7543-1/18686 numaralı LPG Dağıtıcı Lisansı sona erdirilmiştir.
7066/3/1-1

—— • ——
Sayıştay Başkanlığından:
DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
1 - Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45
(kırkbeş) Adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve
mülakat sınavına tabi tutulacaktır.
Eleme Sınavının Tarih ve Süresi
a) 01 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
b) Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Sınavın cevaplama süresi 90 dakika olacaktır.
Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınava girecek kişilerde;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri
taşımak,
b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak, (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular)
c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az
dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel
bir durumu olmamak,
Şartları aranır.
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2 - Sınava başvurular:
a) 22-29 Eylül 2020 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 07 Ekim 2020 tarihidir.
b) Sınava başvurular Elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel
olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) alınacaktır. ÖSYM
Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru
Merkezlerinin başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.
c) ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan ve/veya eğitim
bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır.
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan
adaylar ise başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya ÖSYM Aday İşlemleri
Mobil Uygulamasından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla
başvuru alınmayacaktır.
3 - Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen
yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.
I. Oturum : 09 Ocak 2021 Cumartesi 10:15-12:15/14:45-16:45
II. Oturum : 10 Ocak 2021 Pazar 10:15-12:15/14:45-15:45/15:45-16:45
Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon, Seçimlik Grup
(Ticaret Hukuku veya Muhasebe) alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. (Kompozisyon,
adaylara verilen bir A4 yaprağında sınırlandırılmış alana yazılacaktır.) Yazılı sınav alanlarından
Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru
formunda belirteceklerdir.
4 - Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta
içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday
şifresi girerek edinecekleri yazılı sınava hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini
ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile gireceklerdir.
Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav
sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr
internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile
öğrenebileceklerdir.
5 - Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapılan protokol Başkanlığımızın
(http://www.sayistay.gov.tr) web-sitesinde yayınlanacaktır. Protokolde, sınavla ilgili bilgiler,
adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Ayrıca, adaylar ÖSYM’nin
internet sitesinden de sınava ilişkin detaylı bilgileri içeren kılavuza ulaşabilirler.
Adayların protokol ve kılavuzda yer alan hükümlere uygun hareket etmeleri
gerekmektedir.
6 - Yazılı Sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler.
Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı bildirileceğinden, adayların;
tebligat, mail adresleri ile bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı
özgeçmişlerini Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No:45
Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya postayla göndermeleri/teslim etmeleri
gerekmektedir. Başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanacaktır. Sonuçlar
Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulacaktır.
7 - Başvuru koşullarına aykırılıktan kaynaklanan sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Sayıştay Başkanlığının sorumluluğu bulunmaz. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları
sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler.
7177/2-1

Sayfa : 224

RESMÎ GAZETE

11 Eylül 2020 – Sayı : 31241

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI
SINAVA MÜRACAAT
Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 21 Eylül 2020 tarihinde başlayıp 2 Ekim 2020
tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.
Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru
Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak
kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet
sitesinde duyurulacaktır.
Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren
yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün
içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.
SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal
bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun
olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada
belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.
SINAVIN TARİHİ VE YERİ
Bağımsız Denetçilik Sınavı 14 Kasım 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de
yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde
duyurulacaktır.
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır:
a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),
b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal
tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,
ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk
yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),
d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku,
Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel
Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)],
e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,
Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve
(ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava
tabi tutulurlar.
Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da
yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.
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SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ
Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır.
Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus
cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER
Sınava girenlerden;
a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği,
b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği,
c) Sınav kurallarını ihlal ettiği,
tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı
sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.
Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum
tarafından yapılacak sınava alınmazlar.
Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon
tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir.
Bu itirazlar Komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene
bildirilir.
SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az
altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az
yetmiş puan olması şarttır.
Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir.
Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.
Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi
gönderilmez.
Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını
izleyen beş gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip on gün içinde
karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.
Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi
gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün
içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.
SINAV GİDERLERİ
Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini
başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.
Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri
ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir aşamada sınav
konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca
adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da
taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra
yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.
7105/1-1
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Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26.
maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan
(https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların
başvuruları işleme alınmayacaktır.
Profesör kadrosuna başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15
gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır.
1- Profesör kadroları daimî statüde olup, başvuracak adaylar dilekçelerine ek olarak, jüri
dosyalarını 1 adet dosya, 5 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
3- Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Dilekçe ve Ekleri
1- Başvuru dilekçesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden temin edilecektir.)
2- Fotoğraf (4 adet)
3- Özgeçmiş
4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (İlk defa ve
açıktan atamalarda noter onaylı, kurum içi yükselme ve kurumlararası nakil atamalarında ise aslı
gibidir onaylı olabilir.)
5- Yayın Listesi
6- Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen
çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi
7- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurumdışı müracaatlarda)
8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
9- Adli Sicil Belgesi (Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
Jüri Dosyası
1- Özgeçmiş
2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (Aslı gibidir
onaylı)
3- AFPA Formu ( http://afpa.amasya.edu.tr/ )
4- Yayın Listesi ve Yayınlar
SIRA
NO

İLAN
NUMARASI

1

2020 / 09-26

2

2020 / 09-27

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

Tıp
Temel Tıp
Fakültesi Bilimleri

Cerrahi Tıp
Tıp
Fakültesi Bilimleri

ANABİLİM
DALI /
PROGRAM

UNVANI

Biyoistatistik Profesör

Kalp ve
Damar
Cerrahisi

Profesör

DERECE ADET

1

1

AÇIKLAMALAR

1

Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri
üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

1

Koroner Arter Bypass
Cerrahisinde Yoğun Bakıma
Yeniden dönüşün analizi ve
Reoperatif vakalarında on-pump
ve off-pump tekniklerin mortalite
ve morbidite etkisini araştırmaya
yönelik uzun süreli ve geniş
sayıda hasta içeren klinik
çalışmalar yapmış olmak.
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda
unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.
Başvuru Tarihleri: 11/09/2020 - 29/09/2020
BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/
PROGRAMI

UNVANI

DERECE

ADET

PROFESÖR

1

1

SANAT,
TASARIM VE
MİMARLIK

MÜZİK

MÜZİK
TEKNOLOJİSİ

TARİHSEL TÜRK MÜZİĞİ VE

SANAT TARİHİ ALANINDA DOÇENT

SANAT,
TASARIM VE

TEMEL SANAT

TEMEL SANAT

MİMARLIK

BİLİMLERİ

BİLİMLERİ

UNVANI ALMIŞ OLMAK. OSMANLI
DOÇENT

1

1

ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
DOÇENTLİĞİNİ PLASTİK

SANAT,

SANATLAR-RESİM ALANINDA
RESİM

RESİM

DOÇENT

1

1

ALMIŞ OLMAK. SANATTA ÖZEL
ALAN ÜZERİNE ÇALIŞMALARI

FAKÜLTESİ

OLMAK.

İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER

DENİZCİLİK KÜLTÜRÜ VE
GEMİLERİ KONUSUNDA

FAKÜLTESİ

MİMARLIK

ÇALGILARI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.

FAKÜLTESİ

TASARIM VE

AÇIKLAMA

ÜRETİM
İŞLETME

FAKÜLTESİ

YÖNETİMİ VE

SEÇİM SETİ KURAMI VE MARKA
PROFESÖR

1

1

PAZARLAMA

İNOVATİFLİĞİ KONULARINDA
ÇALIŞMALARI OLMAK.
BARIŞ ÇALIŞMALARI,

İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI

ULUSLARARASI

İLİŞKİLER

SİYASET

ULUSLARARASI ÇATIŞMA ANALİZİ
PROFESÖR

1

1

VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ
ALANLARINDA ÇALIŞMALARI
OLMAK.
ULUSLARARASI HUKUKTA

İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

KUVVET KULLANMA,
ULUSLARARASI

DEVLETLER

İLİŞKİLER

HUKUKU

DOÇENT

2

1

ULUSLARARASI TERÖRİZM VE
ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK
ALANLARINDA ÇALIŞMALARI
OLMAK.

İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE
FİNANS

İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

İKTİSAT

KURUMSAL YÖNETİM VE

ULUSLARARASI
SERMAYE

DOÇENT

2

1

PİYASALARI
İKTİSAT
POLİTİKASI

FİNANSAL RAPORLAMA KALİTESİ
KONULARINDA ÇALIŞMALARI
OLMAK.
PARA POLİTİKALARI VE DIŞ

DOÇENT

2

1

TİCARET KONULARINDA
ÇALIŞMALARI OLMAK.

Sayfa : 228
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ÇALIŞMA
EKONOMİSİ VE

ÇALIŞMA

ENDÜSTRİ

EKONOMİSİ

SOSYAL GÜVENLİK, ENDÜSTRİ 4.0
DOÇENT

1

1

VE TOPLUM 5.0 ALANLARINDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İLİŞKİLERİ

DOÇENTLİĞİNİ ORMAN
MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ALMIŞ
ORMAN

ORMAN

ORMAN

FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİĞİ

BOTANİĞİ

OLMAK. BRİYOFİT
DOÇENT

3

1

(KARAYOSUNLARI) SİSTEMATİĞİ
VE EKOLOJİSİ KONULARI
ÜZERİNE ÇALIŞMALARI
BULUNMAK.
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA

ORMAN

ORMAN

ORMAN

FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİĞİ

EKONOMİSİ

DOÇENT UNVANI ALMIŞ OLMAK.
DOÇENT

3

1

ÇEVRE VE ORMAN HUKUKU İLE
İLGİLİ KONULARDA ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA
DOÇENTLİK BELGESİNE SAHİP
OLMAK, ORMANCILIKTA UZAKTAN

ORMAN

ORMAN

FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİĞİ

ALGILAMA, COĞRAFİ BİLGİ

ORMAN İNŞAATI
VE

DOÇENT

3

1

TRANSPORTU

SİSTEMLERİ, YAPAY SİNİR
AĞLARI İLE MODELLEME VE
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ
ORMANCILIKTA KULLANIMI İLE
İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMIŞ
OLMAK.
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA

ORMAN

ORMAN

TOPRAK İLMİ

FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİĞİ

VE EKOLOJİSİ

DOÇENT UNVANI ALMIŞ OLMAK.
DOÇENT

3

1

TOPRAK EKOLOJİSİ İLE İLGİLİ
KONULARDA ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.
FİZİK ANABİLİM DALINDA DOÇENT
UNVANI ALMIŞ OLMAK, ORGANİK

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

PROFESÖR

1

1

VE İNORGANİK BİLEŞİKLERİN TEK
KRİSTAL XRD VE HESAPLAMALI
KİMYA ÇALIŞMALARINI YAPMIŞ
OLMAK.
ESNEK KÜMELERİN CEBİRSEL
YAPILARI VE BULANIK

CEBİR VE
FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

SAYILAR
TEORİSİ

KÜMELERİN
DOÇENT

2

1

GENELLEŞTİRİLMELERİNİN
KARAR VERMEDEKİ
UYGULAMALARI ÜZERİNE
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
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CEBİR VE

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

SAYILAR
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KUADRATİK SAYI CİSİMLERİNDE

DOÇENT

2

1

TEORİSİ

BİRİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI
OLMAK.
YÜKSEK YAPILI BİTKİLERDE

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BOTANİK

DOÇENT

2

1

SİSTEMATİK, BİTKİ MODELLEMESİ
VE ÇÖLLEŞME KONULARINDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA

SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

BESLENME VE
DİYETETİK

DOÇENT UNVANI ALMIŞ OLMAK.

TOPLU
BESLENME

DOÇENT

1

1

SİSTEMLERİ

TAVUK ANEMİ VİRÜS,
ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE VE
ANTİMİKROBİYAL PROTEİNLER
KONULARINDA YAYINI OLMAK.
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
ALANINDA DOÇENT UNVANINA

SAĞLIK
BİLİMLERİ

HEMŞİRELİK

FAKÜLTESİ

HALK SAĞLIĞI
HEMŞİRELİĞİ

DOÇENT

1

1

SAHİP OLMAK. AĞRI YÖNETİMİ VE
KANSERDEN KORUNMA
KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMIŞ
OLMAK.
ALANINDA LİSANS MEZUNU
OLMAK. DOKTORASINI İLGİLİ
ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ

MÜHENDİSLİK

KİMYA

FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE
REAKTÖR

OLMAK. DOÇENTLİĞİNİ KİMYA
DOÇENT

2

1

TASARIMI

MÜHENDİSLİĞİ ALANINDAN ALMIŞ
OLMAK. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
ALANINDA OPTİMİZASYON VE
DENEYSEL TASARIM
ÇALIŞMALARI YAPMIŞ OLMAK.
DOÇENTLİĞİNİ GIDA BİLİMLERİ VE
MÜHENDİSLİĞİ ALANINDAN ALMIŞ

MÜHENDİSLİK

GIDA

GIDA

FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİĞİ

TEKNOLOJİSİ

OLMAK. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
DOÇENT

2

1

TEKNOLOJİSİ VE
MİKROBİYOLOJİSİ İLE
SÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER ÜZERİNE
ÇALIŞMALARI OLMAK.
SAĞLIK VE HASTALIK

EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI
SOSYOLOJİ

SOSYOLOJİSİ İLE AFET VE ÇEVRE
PROFESÖR

1

1

SOSYOLOJİLERİ ALANLARINDA
AKADEMİK YAYINLAR YAPMIŞ
OLMAK.
ÇOCUK VE ERGEN

EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

KLİNİK
PSİKOLOJİ

DOÇENT

1

1

PSİKOPATOLOJİLERİ
DEĞERLENDİRME ALANINDA
ÇALIŞMALARI OLMAK.
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ESKİÇAĞ TARİHİ ALANINDA
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

TARİH

ESKİÇAĞ
TARİHİ

DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. ANTİK
DOÇENT

1

1

YUNAN'DA İKTİSAT, TOPLUM, DİN
VE MİT ALANLARINDA ÇALIŞMA
YAPMIŞ OLMAK.
BİBLİYOMETRİ, BİLİM ETİĞİ,

EDEBİYAT

BİLGİ VE BELGE

FAKÜLTESİ

YÖNETİMİ

MESLEKİ ETİK VE ÜNİVERSİTE

BİLGİ YÖNETİMİ
VE

DOÇENT

1

1

TEKNOLOJİSİ

KÜTÜPHANELERİNDE
ELEKTRONİK KAYNAKLAR
KONULARINDA AKADEMİK
ÇALIŞMALARI BULUNMAK.
DOÇENTLİĞİNİ BAHÇE BİTKİLERİ

KIZILIRMAK

BİTKİSEL VE

TIBBİ VE

MESLEK

HAYVANSAL

AROMATİK

YÜKSEKOKULU

ÜRETİM

BİTKİLER

YETİŞTİRME VE ISLAHI BİLİM
PROFESÖR

1

1

ALANINDA ALMIŞ OLMAK.
SEBZELERDE ABİOTİK STRES
FİZYOLOJİSİ ALANINDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

ÇERKEŞ
MESLEK
YÜKSEKOKULU

MALZEME VE
MALZEME
İŞLEME
TEKNOLOJİLERİ

DOÇENT UNVANINI FİZİK
ALANINDA ALMAK, YARIİLETKEN

ENDÜSTRİYEL
CAM VE
SERAMİK

DOÇENT

1

1

İNCE FİLM ÜRETİM VE
KARAKTERİZASYONU ALANINDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;
Başvuru Dosyası (6 nüsha) İçin İstenen Belgeler
1. Başvuracakları Anabilim Dalını Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru
Formu
2. Fotoğraf (2 adet)
3. Özgeçmiş,
4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var
ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol
Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti Aslı veya Onaylı Sureti),
5. Başlıca Araştırma Eserinin Belirtildiği Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,
6. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönergesi’ndeki formata uygun.
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet
belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Onaylı),
8. Nüfus cüzdan fotokopisi,
9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan
belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti Aslı veya Onaylı Sureti),
10. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil
Sınavına İlişkin belge. (Varsa)
11. Dosyadaki etkinliklerini içeren CD. (Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren CD 6
dosyada da olacaktır.)
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Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına
şahsen teslim edeceklerdir.
Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;
Başvuru Dosyası (4 nüsha) İçin İstenen Belgeler
1. Başvuracakları Anabilim Dalını Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu
2. Fotoğraf (2 adet)
3. Özgeçmiş,
4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var
ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol
Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti Aslı veya Onaylı Sureti),
5. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,
6. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönergesi’ndeki formata uygun.
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış yada halen çalışmakta olanlar için hizmet
belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Verilen Kurum Tarafından Onaylı),
8. Nüfus cüzdan fotokopisi,
9. Erkek Adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan
belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti Aslı veya Onaylı Sureti),
10. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil
Sınavına İlişkin belge. (Varsa)
11. Dosyadaki etkinliklerini içeren CD. (Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren CD 4
dosyada da olacaktır.)
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına
şahsen teslim edeceklerdir.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN
DİKKATİNE
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları
taşımaları,
2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, yabancı dil,
askerlik durum belgesi gibi istenilen diğer belgelerinde aslı, noter onaylı sureti veya başvuru
yapılacak birim tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
4. Başvuru süresi:
Başvuru Başlama Tarihi
: 11/09/2020
Son Müracaat Tarihi ve Saati : 29/09/2020 Saat: 17:00
5. Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekâlet verdiği şahıs
tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle
yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla
kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.
Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri:
BİRİMİ

TELEFON

Personel Daire Başkanlığı

0 376 218 95 13 / 7154 - 7157

ADRESİ
Rektörlük Binası Uluyazı Kampüsü Merkez / ÇANKIRI

NOT: Ayrıntılı bilgiye www.karatekin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
7059/1-1
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
08.09.2020 tarih ve 31238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan akademik ilanımızda yer
alan aşağıdaki kadrolar iptal edilmiştir.
İPTAL EDİLEN KADRO İLANLAR
FAKÜLTE

BÖLÜM/ABD

UNVAN

KADRO
SAYISI

ALES

YDS

Özel Şart
Tercihen 'Cerrahi Hastalıkları ve

Sağlık
Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik
(İngilizce) Bölümü

Hemşireliği', 'Cocuk Sağlığı ve
Öğr. Gör.

1

70

Hastalıkları', 'Halk Sağlığı ve
Hastalıkları' alanlarında yüksek
lisans yapmış olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sağlık

Fizyoterapi ve

Bilimleri

Rehabilitasyon

Fakültesi

(İngilizce) Bölümü

alanında Lisans mezunu olmak.
Öğr. Gör.

1

70

50

İlgili anabilim dalında tezli yüksek
lisans yapmış olmak ve aynı
alanda doktora eğitimine devam
ediyor olmak.

7176/1/1-1

—— • ——
İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
08.09.2020 tarih ve 31238 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
akademik ilanımızda görülen lüzum üzerine aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır.
DÜZELTİLEN KADRO İLANLAR
FAKÜLTE

BÖLÜM/ABD

UNVAN

KADRO
SAYISI

ALES YDS

Özel Şart
Tercihen 'Cerrahi Hastalıkları ve

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Fakültesi

(İngilizce) Bölümü

Hemşireliği', 'Cocuk Sağlığı ve
Öğr. Gör.

1

70

80

Hastalıkları', 'Halk Sağlığı ve
Hastalıkları' alanlarında yüksek
lisans yapmış olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

alanında Lisans mezunu olmak. İlgili

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
(Türkçe) Bölümü

Öğr. Gör.

1

70

50

anabilim dalında tezli yüksek lisans
yapmış olmak ve aynı alanda
doktora eğitimine devam ediyor
olmak.

7176/2/1-1
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca
öğretim elemanı alınacaktır.
Yüksekokul

Yabancı
Diller
Yüksekokulu

Bölüm

Yabancı
Diller
Bölümü

İLAN TARİHİ
SON BAŞVURU
TARİHİ
ÖN DEĞERLENDİRME
TARİHİ

Anabilim
Dalı

Unvan

Yabancı
Diller
Anabilim
Dalı

Öğretim
Görevlisi

11.09.2020
25.09.2020
01.10.2020

SINAV GİRİŞ TARİHİ

07.10.2020

SONUÇ AÇIKLAMA
TARİHİ

12.10.2020

ALES PUANI KOŞULU

70 (Sözel)

YDS/EŞDEĞERİ
YABANCI DİL
KOŞULU

90

Kadro
Derece

Adet

Nitelik

5

4

Üniversitelerin İngilizce
Öğretmenliği, İngiliz
Dili ve Edebiyatı ya da
Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı bölümlerinden
lisans mezunu olmak.
İngilizce Öğretmenliği
dışındaki bölümlerden
başvuracak adaylar için
pedagojik formasyon
belgesine sahip olmak.
Tezli Yüksek Lisans
mezunu olmak.
Yükseköğretim
Kurumlarında en az beş
(5) yıl ders vermiş
olmak ve bunu çalışmış
olduğu kurumlardan
belgelendirmek.

BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen, Posta
İSTENEN BELGELER:
1-Dilekçe
2-Özgeçmiş
3-Fotoğraf (3 adet son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi
5-Onaylı diploma fotokopisi
6-Tecrübe şartını sağladığına ilişkin belge
7-ALES belgesi (Sözel puan türü)
8-Yabancı dil belgesi
9-Transkript (Lisans)
10-Adli sicil kaydı
11-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya
muaf olduğunu gösterir belge
Başvurular Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
yapılacaktır.
Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli
dosyalar dikkate alınmayacaktır.
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine
kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir.
Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili
tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından
(www.idu.edu.tr) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
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Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığından:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatının ek
listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden
belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak “Sürekli İşçi” unvanlı 94 “Silahlı Güvenlik Görevlisi”
alımı yapılacaktır.
A- BAŞVURU ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün
açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemiş olmak.
7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu
durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı
maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
ÖZEL ŞARTLAR:
1) Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 33 yaşından gün almamış
olmak.
2) Başvurunun son tarihi itibarıyla lise veya dengi bir okuldan ya da bir önlisans
programından mezun olmak.
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3) Başvurunun son tarihi itibarıyla 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
ilgili maddelerine göre alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip
olmak.
4) Bedenen ve sıhhen yerleşim yerleri dışında ve açık arazi koşullarında gece-gündüz
çalışmaya elverişli olmak.
5) Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak ve boy
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 kilodan fazla yahut
15 kilodan az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan
fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmekte olup boy-kilo kilo bilgileri sağlık kuruluşlarınca
belgelendirilmelidir).
6) Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek
sağlık problemi bulunmamak (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde,
tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli Sağlık
Kurulu Raporu ile belgelendirilmelidir).
B- BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak
21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir).
2) Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir
iş yeri için başvuru yapabilecektir.
C- NOTER KURA İŞLEMLERİ
1) Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı asil ve 4 (dört) katı yedek aday Noter kurası ile
belirlenecektir (işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem
uygulanacaktır).
2) Noter kura çekimi 10 Ekim 2020 günü saat 10:00’da MSB Akaryakıt İkmal ve NATO
POL Tesisleri İşletme Başkanlığında gerçekleştirilecektir. COVID-19 salgını ile mücadele
kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona hiçbir aday alınmayacaktır.
3) Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.ant.gov.tr/
adresinden duyuru yapılacaktır.
4) Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek
olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
D- SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1) Noter kurasıyla belirlenen asil adaylara genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve
beceri konularında sözlü sınav uygulanacaktır.
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2) Sözlü sınava katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin
ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
3) Adaylar tarafından ulaştırılan belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından
incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü
sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri https://www.ant.gov.tr/
adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları
puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı
sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.
5)

Yapılan

sözlü

sınav

sonucunda

başarılı

olanlar

asıl

ve

yedek

olarak

https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6) Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı
olarak Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres
bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa
bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar 5 (beş) iş
günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç iadeli taahhütlü posta yoluyla
itiraz sahibine bildirilecektir.
E- GÖREVE BAŞLAMA
1) Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların ulaştıracakları
belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.ant.gov.tr/
adresinde ilan edilecektir.
2) Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv
Araştırmasının neticelenmesine müteakiben göreve başlatılacaklardır.
3) Göreve başlatılanlara yasal asgari ücretin %10 fazlası kadar ücret ödenecek, ayrıca yol
ve yemek yardımı yapılacaktır.
4) Deneme süresi 60 gün olup bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
5) Göreve başlamaya asıl olarak hak kazanan adaylardan bir ya da bir kaçının herhangi bir
sebeple atamasının yapılmaması veya yapıldığı halde iptal edilmesi ya da benzeri nedenlerle
atama yapılan pozisyonlardan bir ya da bir kaçının boşalması halinde bu pozisyonlara, yeniden
yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar yedek listede yer alan adayların nihai başarı sırasına
göre atama yapılabilir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında
bulunamazlar.
İlanen duyurulur.
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: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO
POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

TEŞKİLAT : TAŞRA

UNVANI

ÇALIŞTIRILACAĞI HİZMET TÜRÜ /

İLİ

MESLEK

Sürekli İşçi

Güvenlik ve Koruma Hizmetleri /
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

TOPLAM

ADEDİ

Adana

2

Ankara

3

Antalya

5

Balıkesir

4

Batman

2

Bilecik

2

Burdur

3

Bursa

6

Çanakkale

2

Diyarbakır

1

Elazığ

1

Erzincan

2

Eskişehir

4

Hatay

7

Mersin

3

İstanbul

7

İzmir

6

Kayseri

1

Kocaeli

6

Malatya

2

Manisa

6

Kahramanmaraş

4

Osmaniye

6

Sakarya

5

Tekirdağ

4
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