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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/3/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz Ga-
zı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun
ek 4 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 103 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (h) ve (i)
bentlerinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibareleri “Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiş, (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) Trafik kolluğu: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının tra-
fik kuruluşlarında görevli kolluğu,”

“t) EGEDES: Motorlu taşıtların egzoz gazı emisyonlarının denetimlerinin yapılması
amacıyla Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile entegre çalışan, mobil plaka tanıma
sistemlerinin kullanıldığı ve Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi olarak adlandırılan sistemi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “Motorlu Araç Trafik Belgesinde” ibaresi “araç tescil kayıtlarında” olarak değiştirilmiş,
aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde bulunan
motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri, bu Yönetmelikte ve TS 13231 Standardında
tanımlanan ölçüm sürelerine, ölçüm usul ve esaslarına uygun olarak kurumların kendilerine
ait egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları ile yapılır. Ölçümler, egzoz gazı emisyon ölçümü takip
sistemine kayıt edilmez. Kurumda ölçüm cihazı bulunmaması halinde il müdürlüklerinde veya
aynı muafiyete sahip diğer kurumlarla mutabakat sağlanarak ölçüm yapılır.

(4) Taşıt sahipliğinin değişmesi durumunda egzoz gazı emisyon ölçümünün geçerlilik
süresi değişmez. Ancak taşıtın plakasının değiştirildiği durumda taşıtın yeni plakasına ait araç
tescil belgesi fotokopisi ve araç sahibine ait kimlik fotokopisi ile il müdürlüğüne müracaat
edilir veya Bakanlıkça belirlenecek e-posta adresine söz konusu belgeler iletilerek gerekli ka-
yıtlar gerçekleştirilir. Bu belgelerin ibraz edilememesi veya taşıt sahibinin talebi halinde ölçüm
yenilenir.

(5) Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmamış olsa bile taşıtın egzoz emisyonlarını
etkileyen bir tadilat yapılması (motor tadilatı, şasi tadilatı, yakıt sistemi tadilatı) veya kaza so-
nucu yetkili kollukça araç muayenesi gerekli görülmesi durumunda, egzoz gazı emisyon ölçü-
mü yenilenir.”

“(6) Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmamış olsa bile taşıt sahibinin talebi doğrul-
tusunda egzoz gazı emisyon ölçümü yenilenebilir. Bu durumda son yapılan ölçüm geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçü-

mü Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Egzoz gazı emisyon ölçümü için gelen taşıtın trafik
tescil bilgileri ile sisteme kaydı yapılır. Ölçüme ilişkin fotoğraf ve/veya sesli video kaydı ile
taşıt sahibine ait iletişim bilgileri sisteme kaydedilir. Verilerin sisteme doğru bir şekilde kay-
dedilmesinden istasyon yetkilisi ve ölçüm personeli müştereken sorumludur.
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(2) Egzoz gazı emisyon ölçümleri, TS 13231 Standardında tanımlanan usul ve esaslara
uygun olarak gerçekleştirilir. Ölçümlerin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmasın-
dan istasyon yetkilisi ve ölçüm personeli müştereken sorumludur.

(3) Ölçüm sonuçları, TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere uygun olmak zo-
rundadır.

(4) Bakanlık, ölçüm raporlarına e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilmesi için gerekli
çalışmaları yürütür. Egzoz gazı emisyon ölçümü sonucunda, ölçüm raporunun e-Devlet üze-
rinden temin edilebileceği taşıt sahibine bildirilir. Raporun basılı olarak verilmemesi tercih edi-
lir, ancak taşıt sahibinin talep etmesi durumunda Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Siste-
minden ölçüm sonucuna ilişkin rapor verilir.

(5) Taşıtın, egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmaması duru-
munda, taşıt için gerekli bakım, onarım ve tamirat yaptırılması zorunludur. Egzoz gazı emisyon
ölçümünün tekrarlanması amacıyla bir defaya mahsus yedi gün süre verilir. İlgili tarih Egzoz
Gazı Emisyon Ölçüm Raporunda belirtilir. Yedi günlük süre sonundan itibaren olumlu egzoz
gazı emisyon ölçüm sonucu alınana kadar taşıt trafiğe açık karayollarında kullanılamaz.

(6) Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda egzoz gazı emisyon ölçümü her iki yakıta göre
yapılır. Her iki yakıta ait ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere
uygun olması zorunludur. Taşıtın mevcut yakıt tipinin tespit edilmesi ölçüm personeli sorum-
luluğundadır.

(7) Emisyon kontrol sistemine veya diğer arızalara bağlı olarak ölçümü olumsuz so-
nuçlanan taşıt sahibine ölçüm personeli tarafından taşıtın hangi sebeplere bağlı olarak ölçümden
kaldığı bildirilir. Taşıtın olumlu ölçüm sonucuna ulaşabilmesi için gerekli tamir ve bakım öne-
rileri sunulur. İstasyon tarafından geçici veya kısa süreli emisyon azaltıcı yöntemlerin (emisyon
kontrol sisteminin geçici olarak yenisi ile değiştirilmesi, kısa süreli etkiye sahip katkı ve benzeri
maddelerin kullandırılması) sunulması veya satılması yasaktır. Tamir ve bakım önerilerinin
egzoz emisyonlarının kalıcı bir şekilde azaltılmasını sağlayan yöntemler olması esastır.

(8) Usul ve esaslara uygun olmayacak şekilde gerçekleştirilen ölçümlere bağlı olarak
taşıtta meydana gelebilecek hasarlardan istasyon yetkilisi ve ölçüm personeli müştereken so-
rumludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “TS
13231 Standardını sağladığını belgeleyen” ibaresi “TS 13231 Standardını sağladığını belgele-
yen ve egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi araç sınıflarına hizmet veren” olarak değiştirilmiş,
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci
fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca” ibaresi “Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığınca” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onun-
cu fıkrasında yer alan “ilçe, bucak, belde ve köylerde” ibaresi “ilçelerde” olarak değiştirilmiş,
on üçüncü fıkrasında yer alan “Yetkili istasyonda” ibaresinden sonra gelmek üzere “mahkeme
kararları dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(2) Egzoz gazı emisyonu ölçüm istasyonu açmak isteyenler; 
a) TS 13231 Standardı Hizmet Yeterlilik Belgesi,
b) Geçici veya daimi işyeri açma ve çalışma ruhsatı,
c) Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin eğitim belgeleri,
ç) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazının tip onayı ile damgalama ve muayenesine yö-

nelik belgeler, 
ile birlikte istasyonun bulunduğu il müdürlüğüne ilgili belgelerin aslı veya verildiği ku-

rumca onaylı sureti veya noter onaylı sureti ile müracaat eder. Belgelerin doğruluğu kontrol
edildikten sonra belgenin fotokopisi, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik
edilir ve sisteme kaydedilir. Belgelerden, ilgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistem-
lerinden veya e-Devlet üzerinden elde edilebilenler bu sistemlerden temin edilerek sisteme
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kaydedilir. İstasyonun yerinde incelenmesi sonucunda gerekli şartları sağlamış olanlar, egzoz
gazı emisyon ölçüm yetki belgesi ücretini Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
hesabına yatırır. Ücretin yatırıldığını gösteren dekontun il müdürlüğüne teslim edildiği tarihten
sonraki on beş gün içinde egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi düzenlenir.”

“(6) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen taşıtların egzoz gazı emisyon ölçüm-
lerinin yapılması için, ikinci fıkrada belirtilen belgeler talep edilmez.”

“(18) Bakanlık, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden, ölçüm hizme-
tinin verileceği gün ve saatlerle ilgili düzenleme ve değişiklik yapabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İstasyon yetkilisi, Bakanlıkça belirlenen ölçüm ücretleri baz alınarak kullanmak
istediği miktardaki ölçüm kotası için gerekli bedeli peşin olarak döner sermaye işletmesi mü-
dürlüğünün ilgili hesaplarına öder, ödemeye ilişkin referans numarasını kullanarak ölçüm kotası
yükleme işlemini Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden kendisi gerçekleşti-
rir.”

“(8) Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretleri ilk ölçüme başlanmadan önce peşin olarak
ödenir. Ücret ödenmeden ölçüme başlanmaz. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere
uygun çıkmayan taşıt sahipleri bir aylık süre içerisinde aynı istasyonda ilk ölçümden sonra ya-
pılacak en fazla bir ölçüm için ücret ödemez. Ücretsiz ölçüm tekrarı için verilen süre, taşıtın
trafikte serbest olarak dolaşabileceği anlamına gelmez. Ücretsiz ölçüm tekrarı için verilen sü-
renin resmî tatil gününe denk gelmesi durumunda son tarih olarak tatil gününü takip eden ilk
iş günü esas alınır. Ücretsiz ölçüm tekrarı ile ilgili son tarih, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ra-
porunda belirtilir. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sa-
hipleri başka bir yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda ölçüm yaptırmak istedikleri
takdirde yeniden ücret ödemek zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları Bakanlıkça belirlenen ve TS 13231 standar-
dında tanımlanan esaslar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili mev-
zuata uygun olmak zorundadır. Cihazların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan mev-
zuat kapsamında muayenelerinin yaptırılarak damgalattırılması gerekir.” 

“(4) Bakanlığa/il müdürlüğüne ulaşan şikayetler, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip
Sistemi üzerinden gerçekleştirilen tespitler veya Bakanlığın/il müdürlüğünün göreceği lüzum
üzerine, il müdürlüğünde bulunan ve ilgili mevzuat kapsamında muayene işlemleri tamamlan-
mış egzoz gazı emisyon ölçüm cihazı ile istasyonlara denetim yapılabilir.

(5) Bakanlık, bir cihazın teknik özellikleri, yazılımı, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Ta-
kip Sistemine uyumu ve benzeri konularda tespit ettiği uygunsuzlukların düzeltilmesi amacıyla
cihaz üreticisine/distribütörüne durumu resmî yazı ile bildirir. Cihaz üreticisi/distribütörü uy-
gunsuzlukların düzeltilmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Uyarı kapsamında ge-
rekli önlemlerin alınmaması durumuna bağlı olarak Bakanlık belirli bir marka veya model ci-
hazın, egzoz gazı emisyon ölçümünde kullanımının durdurulması konusunda yetkilidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “üçün-
cü fıkrasında belirtilen mesleklerde” ibaresi “üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen meslek-
lerde veya egzozculuk, egzoz bakım ve onarım, egzoz imalatı ve montajı mesleklerinde” olarak
değiştirilmiş, altıncı fıkrasına “İstasyon yetkilisi ve ölçüm personeli, Egzoz Gazı Emisyon Öl-
çümü Takip Sistemi üzerinden ölçüm usul ve esasları ile diğer konularda gerçekleştirilen du-
yurulara uymak zorundadır.” cümlesi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda, ölçüm personeli sayısının bire
düşmesi halinde, ikinci ölçüm personelinin görevlendirilmesi için bir yıl içerisinde bir defaya
mahsus bir aylık süre verilir. Bu süre içerisinde ikinci ölçüm personeli görevlendirilmemesi
durumunda istasyon faaliyeti personel sayısı tamamlanana kadar geçici olarak durdurulur.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) 2872 sayılı Kanun uyarınca, motorlu taşıt sahipleri, sahibi bulun-

dukları taşıtın egzoz gazı emisyon ölçümlerini bu Yönetmelikte belirtilen periyotlarda yaptır-
mak ve taşıtının egzoz gazı emisyonlarının TS 13231 Standardında belirtilen sınır değerlere
uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) Denetimler;
a) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden il müdürlüğü personeli tara-

fından,
b) EGEDES ile il müdürlüğü personeli tarafından,
c) Trafik kolluğunun denetim noktalarında trafik kolluğu ve il müdürlüğü personeli ile

müşterek,
yapılır. Trafik kolluğu olmadan karayolunda araç durdurularak denetim yapılamaz. 
(3) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden il müdürlüğü personeli ta-

rafından, taşıt tescil plakası veya taşıt şasi numarası ile sorgulama yapılır. 
(4) EGEDES ile il müdürlüğü personeli tarafından sabit halde veya seyir halinde dene-

tim yapılır. 
(5) EGEDES ile sabit denetimlerde, denetim aracı karayolunda yol kullanıcıları tara-

fından rahatlıkla görülebilecek yer, konum ve pozisyonda trafik akışını etkilemeyecek ve teh-
likeye düşürmeyecek şekilde konuşlanır. Viraj, kavşak, köprü ve tünel gibi görüşün azaldığı
yerler, kaplamanın daraldığı ya da trafik işaretlemeleri ile geçmenin yasaklandığı yol kesimleri
ve yol zemininin karlı veya buzlu olduğu durumlar ile görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri
havalarda zorunluluk olmadıkça sabit denetim yapılmaz.

(6) EGEDES ile seyir halindeki denetimlerde, mobil plaka tanıma sistemi cihazı, de-
netim aracına her türlü güvenlik önlemi alınarak monte edilir. Karayolu üzerinde veya kamuya
açık alanlarda hareketli veya sabit olan, duraklama veya park halindeki motorlu taşıtlar dahil
olmak üzere egzoz gazı emisyon denetimleri yapılır.

(7) Denetimlerde; 
a) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden geçerli egzoz gazı emisyon

ölçümü bulunmayan taşıtların tespit edilmesi,
b) EGEDES üzerinden geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıtların tespit

edilmesi,
c) Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıtların egzoz gazı emisyon ölçüm

sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere aykırı olduğunun tespit edilmesi,
ç) Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunsa bile taşıtın imalatında bulunan egzoz

gazı emisyon kontrol sisteminin standartlara uygun olmadığının tespit edilmesi,
durumlarında; Ek-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı düzenlenir,

taşıt sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, 2872 sayılı Kanu-
nun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve idari yap-
tırım kararı il müdürlüğünce uygulanır. İdari yaptırım, taşıtın durdurulmasına gerek olmadığı
durumlarda, taşıtın tescil plakası üzerinden ilgili kurum tarafından sağlanan araç veri tabanında
bulunan kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.

(8) Denetimlerde; taşıtın geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunduğu halde egzoz
gazı emisyon ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere aykırı oldu-
ğunun tespit edilmesi durumunda, geçerli olan egzoz gazı emisyon ölçümü iptal edilir. Taşıt
sahibine ücreti karşılığında egzoz gazı emisyon ölçümünü yenilemesi için yedi gün süre verilir.
Ölçümün olumsuz sonuçlanması durumunda 8 inci maddenin beşinci fıkrasına göre yedi gün
daha süre verilir. Bu süre sonunda ölçümün yenilenmemesi halinde, Ek-2’de yer alan Egzoz
Gazı Emisyon Denetim Tutanağı düzenlenir; taşıt sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kay-
dının ilk sırasındaki sahibine, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine göre idari para cezası verilir ve idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır. İdari
yaptırım, taşıtın tescil plakası üzerinden ilgili kurum tarafından sağlanan araç veri tabanında
bulunan kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.
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(9) Ek-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı, Egzoz Gazı Emisyon Öl-
çümü Takip Sistemi üzerinden düzenlenir ve seri numarası sistem tarafından otomatik olarak
atanır.

(10) Trafik kolluğu tarafından, kendi mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetim-
lerde, taşıtın geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün olmadığının tespit edilmesi durumunda;
tespit tarihi, saati, adresi ile taşıtın plakası, şasi numarası resmi yazı ile il müdürlüğüne bildirilir.
İl müdürlüğü, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerekli incelemeleri ger-
çekleştirerek bu madde hükümleri kapsamında idari yaptırım uygular. 

(11) Bu Yönetmelik gereğince 2872 sayılı Kanuna göre uygulanacak idari para cezala-
rına ilişkin olarak; ihlalin tespiti ve tutanakların düzenlenmesinde bu Yönetmelik hükümleri;
cezanın verilmesi, tahsili ve takibinde 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Ve-
rilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(12) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen taşıtların ölçümün yapıldığına dair öl-
çüm raporunun taşıtta bulundurulması esastır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarının TS 13231 Standardına

uygunluğu Türk Standardları Enstitüsü yetkililerince denetlenir. Yapılacak denetimlerde Stan-
dartta belirlenen kurallara uygun olmayan ve/veya belgesi iptal edilen istasyonların bilgileri
resmî yazı ile denetimi gerçekleştiren kurum tarafından aynı gün içerisinde il müdürlüğüne
bildirilir. Tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar il müdürlüğünce Egzoz Gazı Emisyon
Ölçümü Takip Sistemi üzerinden bu istasyonların ölçüm yapmalarına izin verilmez.

(2) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerince ilgili mevzuat kapsamında yapılan de-
netimlerde, uygun olmadığı tespit edilerek kullanımdan men edilen cihazların; imalatçısı, mar-
kası, modeli, tipi, seri numarası ile birlikte cihazın kullanıldığı istasyon ve adres bilgisi, aynı
gün veya denetimin mesai saatleri dışında olması durumunda ertesi gün elektronik ortamda,
üç iş günü içerisinde de resmî yazı ile denetimi gerçekleştiren kurum tarafından il müdürlüğüne
bildirilir. Tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar il müdürlüğünce Egzoz Gazı Emisyon
Ölçümü Takip Sistemi üzerinden bu istasyonların ölçüm yapmalarına izin verilmez.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen uygunsuzluklar kapsamında, ilgili istasyona
2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası
verilir ve idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır.  Uygunsuzluğun giderildiğine ilişkin
olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş belgelerin ve para cezasının ödendiğine dair bel-
genin il müdürlüğüne ibraz edilmesi halinde Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üze-
rinde bu istasyonların ölçüm yapmalarına yeniden izin verilir.

(4) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilen istasyonlar bu Yönetmelik hüküm-
leri kapsamında Bakanlıkça/il müdürlüğünce denetlenir. Denetimler, Egzoz Gazı Emisyon Öl-
çümü Takip Sistemi üzerinden ve/veya yerinde inceleme şeklinde gerçekleştirilir. Bakanlık,
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden tespit ettiği uygunsuzluklar veya şüphe
ettiği durumlarla ilgili olarak il müdürlüğüne istasyonun incelenmesi hususunda görüş verebi-
lir.

(5) Yapılan denetimlerde; TS 13231 Standardında belirtilen usul ve esaslara uygun ola-
rak egzoz gazı emisyon ölçümü yapılmadığı halde Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi
üzerinde taşıtın ölçümünün yapılmış gibi gösterilmesinin tespit edilmesi durumunda il müdür-
lüğünce istasyonun yetki belgesi bir daha yenilenmemek üzere iptal edilir; Cumhuriyet Savcı-
lığına suç duyurusunda bulunulur, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendine göre idari para cezası verilir ve ilgili personel hiçbir şekilde başka bir istasyonda
görevlendirilmez.
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(6) Yapılan denetimlerde; istasyon yetkilisi veya ölçüm personeli tarafından, ölçüm ya-
pılan taşıtlara ve sahiplerine ilişkin bilgilerin başka amaçla kullanılması, ölçüm yapılan taşıtlar
dışındaki taşıt ve kişisel bilgilerin sorgulanması durumlarından herhangi birinin tespiti halinde
il müdürlüğünce istasyonun yetki belgesi bir daha yenilenmemek üzere iptal edilir, Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkra-
sının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve ilgili personel hiçbir şekilde başka bir istas-
yonda görevlendirilmez. Bu kapsamda yetki belgesi iptal edilen istasyonun araç muayene is-
tasyonu olması durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bilgi verilir.

(7) Yapılan denetimlerde;
a) Ölçüm cihazlarına egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarını etkileyecek şekilde müda-

halede bulunulması,
b) İmalatında katalitik dönüştürücü bulunan taşıtın ölçümünün katalitik dönüştürücü

yok olarak gerçekleştirilmesi,
c) İmalatında katalitik dönüştürücü bulunan taşıtın ölçümünün rölantide ve yüksek rö-

lantide yapılmaması,
ç) Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda her iki yakıta göre de egzoz gazı emisyon öl-

çümünün yapılmaması,
d) Dizel motorlu taşıtta yüksüz rölantiden kesme hızına kadar gaza basılmadan ölçüm

yapılması,
e) Ölçüm cihazı hortumunun üreticinin belirlediği ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen

standartlara ölçüm sonuçlarını etkileyecek şekilde aykırı olması,
f) Ölçümü olumsuz sonuçlanan taşıt için 8 inci maddede belirtilen geçici emisyon

azaltıcı yöntemlerin uygulanması,
g) Bakanlıkça belirlenen egzoz gazı emisyon ölçüm ücretinden farklı ücret alınması,
ğ) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi bulunan sabit istasyon tarafından seyyar

araçla ölçüm yapıldığı/yaptırıldığı ve/veya egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinde belir-
tilen adresten farklı bir adreste ölçüm yapılması,

durumlarından herhangi birinin birinci tespitinde ölçüm istasyonunun faaliyeti il mü-
dürlüğünce bir ay süre ile geçici olarak durdurulur, ikinci tespitinde ölçüm istasyonunun yetki
belgesi il müdürlüğünce iptal edilir ve altı ay süre ile yeniden yetki belgesi düzenlenmez, üçün-
cü tespitinde il müdürlüğünce istasyonun yetki belgesi bir daha yenilenmemek üzere iptal edilir.
Her bir tespitte, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre
idari para cezası verilir. Para cezalarının ödendiğine ilişkin belgenin il müdürlüğüne ibraz edil-
memesi durumunda istasyonun ölçüm faaliyetine başlamasına müsaade edilmez. Fiil tekrarla-
rında idari para cezası uygulanırken 2872 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi dikkate alınır.

(8) Yapılan denetimlerde;
a) Ölçüm fotoğraflarının ve/veya sesli video kayıtlarının Bakanlıkça belirlenen kriter-

lere uygun olmaması,
b) Bakanlıkça belirlenen ve ölçümlerde kullanılması gereken ekipmanlar olmadan öl-

çüm yapılması,
c) İstasyon yetkilisinin veya egzoz gazı emisyon ölçümünde görevlendirilen personelin

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerindeki yetkilerini başkalarına kullandırması,
ç) İstasyona yetki verilmesine esas olan bilgi ve belgelerden herhangi birinin iptal edil-

diği halde durumun il müdürlüğüne bildirilmemesi ve ölçüme devam edilmesi,
d) Egzoz gazı emisyon ölçümü yapan personelin sayı veya niteliklerinde Bakanlıkça

belirlenen şartlara uyulmaması,
e) Sistemsel arıza bulunmadığı halde, birden çok kez taşıt bilgilerinin sorgulandıktan

sonra ölçüm yapılmaması, ölçüme başladıktan sonra ölçümün iptal edilmesi,
f) Ölçüme gelen taşıta ait bilgilerin veya taşıt sahibi bilgilerinin, birden çok kez yanlış

ve yanıltıcı şekilde sisteme kaydedilmesi,
durumlarından herhangi birinin birinci tespitinde ölçüm istasyonunun faaliyeti il mü-

dürlüğünce geçici olarak durdurulur, ikinci tespitinde ölçüm istasyonunun yetki belgesi il mü-
dürlüğünce iptal edilir ve üç ay süre ile yeniden yetki belgesi düzenlenmez, üçüncü ve müteakip
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tespitlerde ölçüm istasyonunun yetki belgesi il müdürlüğünce iptal edilir ve bir yıl süre ile ye-
niden yetki belgesi düzenlenmez. Her bir tespitte, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir. Para cezalarının ödendiğine ilişkin
belgenin il müdürlüğüne ibraz edilmemesi durumunda istasyonun ölçüm faaliyetine başlama-
sına müsaade edilmez. Fiil tekrarlarında idari para cezası uygulanırken 2872 sayılı Kanunun
23 üncü maddesi dikkate alınır.

(9) Yapılan denetimlerde;
a) Ek-1’de şablonu yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yetkili Egzoz Gazı

Emisyon Ölçüm İstasyonu” ibaresinin yer aldığı tabelanın asılmaması, bu tabela dışında ifa-
deler asılması,

b) Ölçüm bedelinin istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asıl-
maması,

c) TS 13231 Standardı Ek-A’nın uygun bir yere asılmaması, 
ç) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin istasyon içerisinde görülebilecek ve oku-

nabilecek bir şekilde asılmaması,
d) “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Kameralı

Sistemle Kayıt Altına Alınmaktadır” ibaresinin istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabi-
lecek bir şekilde asılmaması,

e) Bu maddede tanımlanmayan ancak bu Yönetmelikte yer alan diğer yükümlülüklere
uyulmaması, 

durumlarından herhangi birinin tespitinde ölçüm istasyonunun faaliyeti il müdürlüğünce
geçici olarak durdurulur, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
göre idari para cezası verilir, para cezasının ödendiğine ilişkin belgenin il müdürlüğüne ibraz
edilmesi ve kusurun düzeltildiğinin belgelenmesi halinde istasyonların ölçüm yapmalarına ye-
niden izin verilir. Fiil tekrarlarında idari para cezası uygulanırken 2872 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesi dikkate alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mek-

tup, radyo ve televizyon yayınları yolu ile uyarılabilirler.” ibaresi “kısa mesaj, e-posta, mektup,
radyo ve televizyon yayınları yolu ile uyarılabilirler.” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelikle belirlenmiş hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilgili kurumlardan talep edilen
bilgi ve belgelerin istenilen sürelerde gönderilmesi ve gerekli işbirliğinin sağlanması esastır.”

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“Egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi olmayan araç sınıflarına hizmet veren özel
veya yetkili servisler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi olmayan araç sınıflarına
hizmet veren egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesine sahip özel veya yetkili servisler, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde TS 13231 belgesini 9 uncu mad-
denin birinci fıkrası kapsamında yenilememesi halinde ölçüm faaliyeti şartlar sağlanana kadar
il müdürlüğünce geçici olarak durdurulur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/3/2017 30004
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI BÜTÇE VE

MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Çevre Ajansının bütçesinin hazır-

lanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esas-
ları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Türkiye Çevre Ajansının bütçesinin hazırlanması, uygulanması,
harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajan-

sının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesinin
dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: Türkiye Çevre Ajansını,
b) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,
c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ç) Başkan: Ajans Başkanını,
d) Başkanlık: 7261 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Ajansı

temsil yetkisini haiz yürütme organını,
e) Bütçe: Ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait

uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir kararı,
f) Faaliyet: 7261 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen Ajans faaliyetlerini,
g) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama sürecinde, her türlü masrafı, kanıtlayıcı belgele-

rine dayanarak ve usulüne uygun olarak gerçekleştirmekten sorumlu görevliyi,
ğ) Harcama kalemi: Analitik bütçe sınıflandırmasında yer alan ekonomik sınıflandır-

maya uygun olarak belirlenen ve hizmetlerin sunumunda kullanılan mal ve hizmet türlerini,
h) Harcama yetkilisi: Harcamaların yapılması ile yetkili kılınmış kişiyi,
ı) Kanun: 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
i) Mali yıl: Takvim yılını,
j) Yönetim Kurulu: Ajansın karar organı olan ve Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fık-

rasında belirtilen şekilde oluşturulan Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bütçeye İlişkin Hükümler

Bütçe
MADDE 4 – (1) Ajansın bütçesi, Ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak

Başkanlık tarafından bir yıllık olarak hazırlanır ve her yıl Ağustos ayı sonuna kadar Yönetim
Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun bulunan bütçe Bakan
onayı ile yürürlüğe girer.

Bütçe ilkeleri
MADDE 5 – (1) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere

uyulur:
a) Bütçe yılı takvim yılıdır.
b) Bütçe dışı harcama yapılamaz.
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c) Ajansa bütçeyle verilen harcama yetkisi, Ajansa Kanunla verilen yetki ve görevlerin
yürütülmesi amacıyla kullanılır.

ç) Bütçe, Ajansın plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz
önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve mali yıla göre hazırlanır ve uygulanır.

d) Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.
e) Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun bulunan bütçe, Bakan tara-

fından onaylanmadıkça uygulanamaz.
f) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık,

doğruluk ve mali saydamlık esas alınır.
g) Ajansın tüm gelir ve giderleri gayri safi olarak bütçelerinde gösterilir.
ğ) Ajans tarafından yürütülecek iş ve işlemler, bütçede yer alan ödeneklerle, Kanunun

amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilir.
Bütçenin içeriği
MADDE 6 – (1) Bütçe, bir metin ile eki cetvellerden oluşur. Bütçe metninde; gelir tah-

minleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin
esaslar, parasal limitler, ödenek kullanımına ilişkin esaslar ve bütçeye ilişkin diğer hususlara
yer verilir.

(2) Bütçeye bağlı cetveller şunlardır:
a) (A) Cetveli: Harcama tahminlerini gösterir.
b) (B) Cetveli: Gelir tahminlerini türleri itibarıyla gösterir.
c) (C) Cetveli: Ajansın personel kadrolarını gösterir.
ç) İhtiyaç duyulan diğer cetveller.
Ajans gelir ve giderlerinin yönetimi
MADDE 7 – (1) Ajans faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak kaydıyla Ajans ge-

lirleri ile giderlerinin yönetimi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
(2) Yönetim Kurulu, bu yetkileri kapsamında yazılı olmak ve sınırlarını açıkça belirle-

mek kaydıyla Başkana yetki devri yapabilir.
Gider tahmini
MADDE 8 – (1) Bütçenin gider kısmı, bir önceki yıl giderleri ile bütçenin uygulanacağı

mali yıl içinde yapılması düşünülen işler esas alınarak yapılır.
(2) Ajans tarafından yürütülen faaliyetlerin finansmanı için ayrılan ödenek, bütçenin

gider kısmının en az yüzde yetmişini oluşturur. Bütçenin gider kısmının kalanı ise personel gi-
derleri ve genel giderlerin finansmanında kullanılır.

Gelir tahmini
MADDE 9 – (1) Bütçenin gelir tahmini, kesin sonucu alınan son üç yılın gelir artış

oranları esas alınarak yapılır. Ayrıca bütçenin uygulanacağı mali yıl içinde herhangi bir nedenle
gelirlerde artış meydana gelmesi bekleniyor ise bu ve benzeri hususlar ile tahakkuk ettirildiği
yıl içinde tahsil edilemeyen ve sonraki yıllara devreden alacaklardan cari yıl içinde tahsil edi-
leceği tahmin edilenler gelir tahminlerinde dikkate alınır.

Gelirlerin dayanakları
MADDE 10 – (1) Ajansın gelirleri;
a) Genel bütçeden aktarılan tutarlardan,
b) Her türlü bağış ve yardımlardan,
c) Ajansın Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yürüttüğü faaliyetlerinden elde edilen

gelirlerden,
ç) Sair gelirlerden,
oluşur.
Hibe, bağış ve yardımlar
MADDE 11 – (1) Ajansa yapılan her türlü hibe, bağış ve yardımlar, Yönetim Kurulu

tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilir ve amacına uygun olarak kullanılır.
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(2) Yapılan her türlü hibe, bağış ve yardımlar bütçeye gelir kaydedilir. Bağış ve yar-
dımlar, kullanılmadığı veya herhangi bir sebeple geri iadesi gerektiğinde, bütçeye gider kay-
dıyla ilgilisine geri verilir.

Bütçenin uygulanması
MADDE 12 – (1) Bir mali yıl içinde tahsil edilen gelirler o yıl bütçe gelirlerini oluştu-

rur. Ancak tahakkuk ettiği halde yılı içinde tahsil olunamayan miktarlar tahsil edildiği yıl büt-
çesine gelir yazılır.

(2) Ajans harcamaları, mevcut gelir ve nakit imkânları ile genel bütçeden aktarılacak
tutarlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(3) Ait olduğu mali yılda ödenemeyen ve zamanaşımına uğramayan geçen yıllar borçları
ile ilama bağlı borçlar cari yıl bütçesinden ödenir.

(4) Yıllara sâri harcama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Ajans bütçesinde cari yıl
içinde harcanmayan tutarlar bir sonraki yıl bütçesine Bakan onayı ile devredilir.

(5) Gerektiğinde cetveller arasında veya aynı cetvelin maddeleri arasında Yönetim Ku-
rulunca aktarma yapılabilir.

(6) Yıl içerisinde gelir fazlalığı oluşması halinde, karşılığı gelir bütçesinden gösterilmek
suretiyle Bakan onayı ile gider bütçesine ödenek ilavesi yapılabilir.

(7) Aktarma yapma yetkisi Yönetim Kurulundadır. Ancak yılı bütçesinde sınırları açıkça
gösterilerek Başkana aktarma yetkisi verilebilir.

Önceki mali yıl bütçesinin uygulanması
MADDE 13 – (1) Herhangi bir sebeple bütçe kesinleşmemiş ise bütçenin kesinleşme-

sine kadar geçecek süre içinde mevcut bütçenin uygulanmasına devam olunur. Bu durumda,
bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır.

Bütçe izleme raporu
MADDE 14 – (1) Başkanlık tarafından; gerçekleşen gelir ve giderler ile bütçede ön-

görülen gelir ve giderlerin karşılaştırmalı ve ayrıntılı olarak izlenmesi amacıyla her ayın so-
nunda bütçe izleme raporu hazırlanır ve Yönetim Kuruluna sunulur.

Bütçe kesin hesabının düzenlenmesi
MADDE 15 – (1) Kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin

hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden oluşur. Bilanço ve gelir-gider tablosunun
çıkarılmasından sonra, mali yıla ilişkin bütçe ile alınan ödenekleri, yıl içinde alınmış ek öde-
nekleri ve varsa ödenek iptallerini, ayrıca yıl içinde yapılan harcamalar ile kullanılmamış öde-
nek artıklarını harcama kalemleri itibarıyla gösteren kesin hesap cetveli Başkanlık tarafından
mali yılın bitimini takip eden Mart ayı içerisinde hazırlanarak Yönetim Kurulunun incelemesine
sunulur.

(2) Yönetim Kurulu bütçe kesin hesabını en geç Nisan ayının sonuna kadar inceler. Yö-
netim Kurulu tarafından kabul edilen kesin hesap, Bakan tarafından onaylanarak kesinleşir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe ve Harcama İşlemlerine İlişkin Hükümler

Harcama yetkisi
MADDE 16 – (1) Ajans adına harcama yapmaya, Yönetim Kurulunun bütçeyle verdiği

yetkiler ve belirlediği harcama türü ve limitleri kapsamında Başkan yetkilidir. Yönetim Kurulu
kararı ile yıl içerisinde belirlenen sınırlamalara ilave olarak ek tedbirler ve sınırlamalar getiri-
lebilir. Başkanın izin, hastalık, geçici görev ve benzeri nedenlerle görevinden ayrılması hâlinde,
harcama yapma yetkisi, bu görevi yürüten kişi tarafından kullanılır.

(2) Başkan; harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, Yönetim Kurulu kararlarına, Ajans
mevzuatına uygun olmasından, gelirlerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve ilgili
mevzuat çerçevesinde yapması gereken diğer işlemlerin yürütülmesi ile Ajans mal ve haklarının
gereği gibi muhafaza edilmesinin sağlanması ve yönetilmesinden sorumludur.
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(3) Yazılı olmak ve sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla Başkan kendisine verilmiş
olan harcama yetkisini yardımcılarına devredebilir. Bu fıkra kapsamında yetki devri yapılmadan
önce Yönetim Kurulunun onayı alınması zorunludur.

(4) Harcama yetkililiği ve yönetim kurulu başkanlığı görevi aynı kişide birleşemez.
Yönetim Kurulu Başkanının aynı zamanda Ajans Başkanı olması durumunda harcama yetki-
liliği görevi, Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler ve belirlediği harcama limitleri kapsamında
Başkan yardımcısı tarafından yürütülür.

Muhasebe işlemleri ve hesap planı
MADDE 17 – (1) Ajansın muhasebe işlemleri ile hesap planı Hazine ve Maliye Ba-

kanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uyarınca belirlenen tek
düzen hesap planına ilişkin usul ve esaslara göre yürütülür.

(2) Ajansın muhasebe sistemi ve hesap planı, tek düzen muhasebe sistemi ilkelerine
göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Hesap planı, Ajans bünyesine ve işlemlerine uygun hesapların bir sistem içinde
gruplanmasıyla oluşan bir cetveldir.

Sorumluluk
MADDE 18 – (1) Muhasebe belgelerini düzenleyen personel ile bunları amir sıfatıyla

tetkik ve imza eden yetkililer, işlemleri denetleyen görevliler, bir belgenin geçerli olabilmesi
için o belgenin kapsamına dikkat etmekle yükümlü olup bu işlerle görevlendirilmiş personel,
işlemlerin yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmamasından ya da gecikmesinden dolayı,
ilgi derecelerine göre müteselsilen sorumludurlar.

Harcamaların yapılması
MADDE 19 – (1) Bütçedeki ödenekler, Başkanlık tarafından yapılacak nakit planına

göre kullanılır. Personel gideri dışındaki giderlerinin ne kadarının ne zaman kullanılacağına,
Ajansın gelir durumu da göz önünde tutularak Başkanlıkça karar verilir.

(2) Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış
ise o amaçla kullanılmak kaydıyla harcanır.

(3) Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için; desteklenen proje ve faaliyetin ya da iş,
mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirildiğinin, görevlendi-
rilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması
gerekir.

Harcamalarda aranacak belgeler
MADDE 20 – (1) Giderlerin ödenmesinde, ödeme karşılığında alınan fatura veya fatura

yerine geçen belge, ücret bordrosu gibi belgelere dayandırılması esas olup, bunun dışında
31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yö-
netim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır. Harcamanın türüne göre,
zorunlu hâllerde bu belgeler dışında harcamaya ilişkin diğer belgeler de kullanılabilir.

(2) Yapılan harcamalarda kullanılan kanıtlayıcı belgeler, harcamalara esas teşkil eder;
ancak bu belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan harcamayı gerçekleştirenler sorumludur.

Ön ödeme
MADDE 21 – (1) Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tu-

tulması kaydıyla belirli bir iş veya amacın gerçekleştirilmesi amacıyla ivedi veya zorunlu gi-
derler için avans vermek suretiyle ön ödeme yapılabilir. Verilecek avansların harcama kalemleri
itibarıyla üst sınırları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Verilen avanslar, ilgili mevzuatında ayrı bir süre belirtilmemiş olması hâlinde avan-
sın verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ve her hâlükârda yıl sonunda kapatılır. Süresi içinde
mahsup edilmeyen avanslar hakkında genel hükümler uygulanır.

Dayanak belgelerin saklanması
MADDE 22 – (1) Ajans faaliyetlerinden dolayı alınması gerekli belgeler ile tutulması

zorunlu defterler büyük bir dikkat ve özen gösterilerek korunur ve saklanır.
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Devir-teslim
MADDE 23 – (1) Ajansta nakit, kıymetli evrak, sözleşme, senet ve tüm menkul değer-

leri eli altında bulunduran personel, görevlerinden ayrılacakları zaman, muhafazasından so-
rumlu bulundukları değerleri, görevlerini üstlenecek veya yapacak personele usulü dairesinde
devir ve teslim etmekle yükümlüdürler.

(2) Devir-teslim işlemi, usulüne uygun olarak yapılmadıkça ilgilinin Ajans ile ilişiği
kesilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Faaliyet Raporları, Yıllık Finansal Tablo

Faaliyet raporu
MADDE 24 – (1) Ajans, faaliyet raporlarını Ajans internet sitesinde ilan eder. Faaliyet

raporlarının içeriği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yıllık finansal tabloların hazırlanması
MADDE 25 – (1) Ajansın finansal durumunu ve finansal performansını gösteren yıllık

finansal tabloları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından ya-
yımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak Başkanlık tarafından ha-
zırlanır ve ilgili olduğu mali yılın bitimini izleyen iki ay içinde Yönetim Kuruluna sunulur.
Ajans bütçesi, hedefler ve önceki yılların gerçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak belirtilen
analizlere yer veren diğer finansal bilgilerin yer aldığı raporlar da yıllık finansal tablolarla bir-
likte Başkanlık tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulur.

Denetim
MADDE 26 – (1) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, Ajansın Kamu Gözetimi, Mu-

hasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutula-
bilir. Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporları Bakanlığa gönderilir.

(2) Ajansın her türlü iş ve işlemleri ile harcamalarının denetimi, incelemesi ve soruş-
turması Bakan tarafından gerekli görüldüğü hallerde görevlendirilecek denetim elemanlarınca
yapılır.

(3) Ajans içi denetim, inceleme ve soruşturma işlemleri, Yönetim Kurulu tarafından
görevlendirilecek yetkililer tarafından yerine getirilir. Bu işlem ve sonuçlardan Ajans görev ve
yetki alanına giren hususların Yönetim Kurulu bilgisine sunulması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kullanılacak belgeler
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak her türlü cetvel, belge ve

raporların kullanma amacına göre çeşitleri, içeriği ve düzenleme şekli Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenir.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ajansın 2021 yılı bütçesi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde hazırlanır ve Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.
2021 yılı gelir ve giderlerine ilişkin hususlarda bu Yönetmeliğin bütçe hazırlanması ve uygu-
lanmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz, bu dönem için gelirlerin ve giderlerin yönetimi Ba-
kanın onayı ile gerçekleşir.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)'ndan:

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İç

Denetim Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/12/2020” ibaresi

“31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

—— • ——

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/4/2013 28623

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 6/11/2013 28813

2- 18/12/2013 28855

3- 10/8/2014 29084

4- 31/12/2014 29222

5- 8/11/2019 28623
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DÜZELTME

22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/4/2021 tarihli ve
3879 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı; söz konusu Kararın eki koordinat listesinin sehven yayım-
lanmadığı anlaşıldığından, Karar eki krokiden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan koordinat
listesi eklenerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 3622 

—— • —— 
Finike Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3763 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3752 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3755 
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Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3757/1 

—— • —— 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3757/2 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3739 
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Lüleburgaz 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3740 

—— • —— 
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3681 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3679 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3682 
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Akhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3686 

—— • —— 
Akhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3687 

—— • —— 
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3652 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 3714/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1282 Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken

Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye
Seçimine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Manisa İli, Akhisar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması

Yapılmasına İlişkin 18/10/2012 Tarihli ve 2012/3910 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3899)

–– 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına
Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar
Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle
Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici
4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine
Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 30/6/2020 Tarihli ve 2711
Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Uzatılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3900)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3902, 3903, 3904, 3905,
3906, 3907, 3908, 3909)

–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel
Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri
İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/04/2021 Tarihli ve 2021/588 Sayılı

Kararı
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/04/2021 Tarihli ve 2021/589 Sayılı

Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3901)
–– Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Çevre Ajansı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/04/2021 Tarihli ve 10169-4, 10170 ve 10171

Sayılı Kararları

DÜZELTME : 21/4/2021 Tarihli ve 3879 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Çeşitli İlân
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri
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