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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İn-

celten Maddelere Dair Montreal Protokolü kapsamında yer alan florlu sera gazlarının salımını
kontrol altına almak üzere florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin yönetimine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;
a) Ürün ve ekipman içinde olanlar da dahil olmak üzere florlu sera gazları ve diğer

florlu maddelerin etiketlenmesine, verilerin toplanmasına, sızıntı kontrollerine, raporlanmasına,
piyasaya arz, ithalat, ihracat ve kullanımına, kota dağıtımına ve florlu sera gazlarının geri ka-
zanımına ve imhasına ilişkin esasları,

b) Florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale
eden gerçek ve tüzel kişilerin eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin konuları ve düzenlemeleri,

kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, motorlu araçlardaki iklimlendirme ekipmanlarından çıkan florlu

sera gazlarının geri kazanımını kapsamaz. 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü
maddelerine, 16/10/2003 tarihli ve 4990 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ve 4/3/2021 tarihli ve 7295 sayılı Kanun ile
onaylanması uygun bulunan Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Va-
rılan Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016)’e dayanılarak hazır-
lanmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

29 Haziran 2022
ÇARŞAMBA
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Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik 16/4/2014 tarihli ve (AB) 517/2014 sayılı Florlu Sera

Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mev-
zuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Askeri unsur: Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Baş-

kanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine ait kurum, kıta, karargâh veya tesisi,
b) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
c) Bakım veya teknik servis: Geri kazanım ve sızıntı kontrolleri hariç olmak üzere, sis-

teme florlu sera gazları aktaran devrelerin ayrılması, devre veya ekipman parçasının yerinden
çıkartılması ya da geri monte edilmesi ve sızıntıların onarımı dâhil tüm faaliyetleri,

ç) Ton CO2 eşdeğeri: Metrik ton cinsinden florlu sera gazlarının ağırlığı ile küresel ısın-
ma potansiyelinin çarpımı sonucunda çıkan miktarı,

d) Çoklu merkezi soğutma sistemleri: Bir veya daha fazla ortak kondenser ve vitrinler,
dolaplar, dondurucular veya soğutulmuş depo odaları gibi bir dizi soğutma cihazına bağlanan,
paralel olarak çalışan iki veya daha fazla kompresöre sahip sistemleri,

e) Dağıtıcı: Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri yurt içine veya yurt dışına
tedarik eden gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Devreden çıkarma: Kap, ürün veya ekipmanın nihai olarak kapatılmasını ve işletim-
den kaldırılmasını,

g) Diğer florlu maddeler: Florlu sera gazı olmayan ancak EK-2’de listelenen maddeler
veya bu maddelerden en az birini içeren karışımları,

ğ) Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanı (EKOMVET): 7 nci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen ekipmanların kayıt defterlerini içeren elektronik veri tabanını,

h) Elektrik şalt cihazı: Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, çevrimi ile bağ-
lantılı olarak kullanılmaya yönelik olan anahtarlama, ölçme, koruma ve elektrik enerji dönü-
şümü cihazları ve bu araç ve ekipmanların ara bağlantı, teçhizat ve destekleyici yapılarla dü-
zenek oluşturan birleşimlerini, 

ı) Elektrik şalt ekipmanındaki florlu sera gazı miktarı: Elektrik şalt ekipmanının tek bir
bölmesinde veya diğer  parçalardan ayrılmış herhangi bir başka kısmındaki florlu sera gazı
miktarını,

i) Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET): Florlu sera gazları veya diğer florlu mad-
deleri ürün veya ekipman içerisinde veya dökme eşya olarak ithal eden, ihraç eden ya da bu
gazları veya maddeleri kullanan, geri kazanan, geri dönüştüren, ıslah eden veya imha eden iş-
letmeler tarafından sunulan yıllık raporları, kota tahsisi ve lisans modülünü içeren elektronik
veri tabanını,

j) Florlu sera gazları: EK-1’de listelenen hidroflorokarbon, perflorokarbon, kükürt hek-
zaflorür veya bu maddelerden en az birini içeren karışımları veya flor içeren diğer sera gazla-
rını,

k) Geri dönüşüm: Geri kazanılan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin
filtre etme ya da susuzlaştırma gibi temel temizlik işlemlerini takiben tekrar kullanımını,

l) Geri kazanım: Bakım veya servis sırasında veya ürün ya da ekipmanın bertaraf edil-
mesinden önce ürün, kap veya ekipmandan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin
toplanması ve depolanmasını,

m) Hammadde: Asıl bileşiminden tamamen dönüştürüldüğü ve emisyonunun önemsiz
olduğu bir prosesle kimyasal dönüşümden geçen herhangi florlu sera gazını veya EK-2’de yer
alan diğer florlu maddeyi, 
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n) Hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış ekipman: Florlu sera gazları içeren parça-
ların kaynak, lehim veya benzer bir kalıcı bağlantıyla sızdırmazlığının sağlandığı, tamirine ve
tasfiyesine uygun kapaklı vana veya kapaklı servis girişlerini de içerebilen ve izin verilen mak-
simum basıncın en az dörtte biri basınç altında test edilen sızıntı oranı yılda 3 (üç) gramdan az
olan sistemi,

o) Hidroflorokarbon: EK-1’in birinci grubunda listelenen maddeleri veya bu madde-
lerden en az birini içeren karışımları,

ö) Hidroflorokarbonların yıllık tüketimi: Belirli bir takvim yılında ülkeye ithal edilen
hidroflorokarbon miktarından aynı yıl ülkeden ihraç edilen hidroflorokarbon miktarının çıka-
rılarak hesaplanan ton CO2 eşdeğeri cinsinden değeri,

p) Hizmet yeri belgesi: Florlu sera gazları ile çalışan ve bu gazları içeren iklimlendirme
ve soğutma cihazlarının, ısı pompalarının, yangın söndürme sistemlerinin, elektrikli şalt cihaz-
larının montaj, bakım ve servis hizmetini veren yerler için kurallar kapsamında faaliyetlere ve
tüzel kişilere Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen belgeyi,

r) Isı pompası: Dışarıdan enerji girdisiyle düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı
yüksek sıcaklıktaki bir ortama aktaran ekipmanı,

s) Islah: Geri kazanılan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin kullanım
amacı göz önünde bulundurularak, saf madde performans standardına geri döndürülmesi için
işlenmesini ve işlevsellik niteliğinin yükseltilmesini,

ş) İhracat: Florlu sera gazları veya diğer florlu maddelerin kap, ürün veya ekipman içe-
risinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere  çıkarılmasını,

t) İhracatçı: Florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddeleri ürün, ekipman veya kap
içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkaran gerçek veya tüzel ki-
şiyi,

u) İmha: Florlu sera gazının tümünü veya büyük bir kısmını florlu sera gazı olmayan
bir veya daha fazla stabil maddeye kalıcı olarak dönüştürme veya ayrıştırma sürecini,

ü) İthalat: Florlu sera gazları veya diğer florlu maddelerin kap, ürün veya ekipman içe-
risinde serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, geçici ithalat rejimi ve gümrük
kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulmasını, 

v) İthalatçı: Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün, ekipman veya kap
içinde ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,

y) Kademeli sistemlerde birincil soğutucu akışkan devresi: Kondenser ısısını orta sı-
caklık için ikincil bir devreden alacak şekilde iki veya daha fazla ayrı soğutma devresinin seri
olarak bağlandığı dolaylı orta sıcaklık sınıfı sistemlerdeki birincil devreyi,

z) Kap: Öncelikli olarak florlu sera gazlarının taşınması veya depolanması için tasar-
lanan ambalajı,

aa) Karışım: Florlu sera gazları veya diğer florlu maddelerden en az birini içeren, iki
veya daha fazla maddeden oluşan akışkanı,

bb) Kullanıcı: Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri, ürünlerin veya ekipman-
ların üretimi, bakımı, tekrar dolum dahil servisinde ve diğer tüm proseslerde kullanan gerçek
ya da tüzel kişiyi,

cc) Kullanım: Florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin, ürünlerin veya ekip-
manların üretimi, bakımı, tekrar dolum dahil servisinde ve diğer tüm proseslerde kullanımını,

çç) Kurulum: Florlu sera gazları içeren veya içerecek şekilde tasarlanmış olan iki veya
daha fazla ekipman parçasının veya devresinin, birleştirme sonrası şarj edilme ihtiyacı olmasına
bakılmaksızın, sistemin gaz taşıyan iletkenlerin bir devre tamamlayacağı şekilde sistemin iş-
letileceği yerde birleştirilmesini,

dd) Kükürt Hekzaflorür: EK-1’in üçüncü grubunda listelenen maddeyi veya bu maddeyi
içeren karışımları,
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ee) Küresel Isınma Potansiyeli (KIP): 1 (bir) kilogram CO2’e kıyasla 1 (bir) kilogram
sera gazının, karışım olması durumunda ise EK-4’e göre hesaplanan, 100 (yüz) yıllık zaman
dilimi içinde atmosferde yarattığı sera etkisini gösteren değeri, (GWP: Global Warming Po-
tential)

ff) Mesleki Yeterlilik Belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilen-
dirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlarda başarılı olanlara verilen  MYK
Mesleki Yeterlilik Belgelerini,

gg) Onarım: Hasar görmüş veya sızıntı yapan ve florlu sera gazı içeren veya çalışması
bu gazlara dayanan ürün veya ekipmanın çalışır hale getirilmesini,

ğğ) Operatör: Florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanı işleten  veya bu ürün veya
ekipmana sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi,

hh) Organik Rankin Çevrimi: Elektrik veya mekanik enerjinin üretimi için bir ısı kay-
nağından çıkan ısıyı enerjiye çeviren yoğuşmalı florlu sera gazlarını içeren çevrimi,

ıı) Perflorokarbon: Bu Yönetmeliğin EK-1’in ikinci grubunda listelenen maddeleri veya
bu maddelerden en az birini içeren karışımları,

ii) Piyasaya arz: Florlu sera gazlarını veya florlu sera gazlarını içeren veya çalışması
bu gazlara dayanan ürün veya ekipmanı ücretli veya ücretsiz olarak üçüncü şahıslara tedarik
etmeyi veya erişilebilir kılmayı ve ülkede serbest dolaşıma sunmayı,

jj) Sabit: Taşınabilir oda iklimlendirme cihazları dahil çalışması sırasında genelde seyir
halinde olmayanı,

kk) Saf madde: Daha önce kullanılmamış olan maddeyi,
ll) Serbest bölge: Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin
uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınaî ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin
tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan bölgeyi,

mm) Sızıntı tespit sistemi: Florlu sera gazı sızıntısını tespit etmek üzere kalibre edilen
ve sızıntı olması durumunda operatörü uyaran mekanik, elektrik veya elektronik cihazı,

nn) Soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası ekipmanlarındaki ve Organik Rankin Dön-
güsündeki florlu sera gazı miktarı: Tek bir soğutucu akışkan devresindeki florlu sera gazı mik-
tarını,

oo) Soğutmalı kamyon: Temelde mal taşımak üzere tasarlanmış ve imal edilmiş ve so-
ğutma ünitesi ile donatılmış 3.5 tondan fazla ağırlığa sahip motorlu taşıtı,

öö) Soğutmalı römork: Temelde mal taşımak için bir kamyon veya traktör tarafından
çekilmek üzere tasarlanmış, imal edilmiş ve bir soğutma ünitesi ile donatılmış aracı ve yarı rö-
morkları,

pp) Tek bileşenli köpük: Reaksiyona girmemiş veya kısmen reaksiyona girmiş sıvı halde
tek bir aerosol dağıtıcıda bulunan ve dağıtıcıdan ayrıldığında genişleyen ve sertleşen bir köpük
bileşimini,

rr) Tekli split klima  sistemleri: Soğutucu akışkan borularıyla birbirine bağlı, kullanım
yerinde kurulum gerektiren bir dış ünite ve bir iç üniteden oluşan oda iklimlendirme sistemle-
rini,

ss) Tek kullanımlık kap: Florlu sera gazlarının taşınması ve depolanması amacıyla tekrar
kullanılamayan veya yeniden doldurulması amacıyla piyasaya arz edilemeyen, tek kullanım
için tasarlanmış ve kullanımından sonra atık olarak tanımlanan kapları (ambalajları),

şş) Teknik aerosol: Kozmetik aerosoller dahil ve tıbbi aeroseller hariç olmak üzere,
ürün ve ekipmanların bakımı, onarımı, temizlenmesi, test edilmesi, böceklerden arındırılması
ve üretilmesinde, ekipmanın kurulması ve diğer uygulamalarda kullanılan aerosol dağıtıcısını,
dispanserini, spreylerini, püskürtücülerini,
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tt) Ticari kullanım: Perakende ve gıda hizmetlerinde son kullanıcılara satışa sunulan
ürünlerin depolanması, teşhiri veya dağıtımı için kullanımı,

uu) Ürün ve/veya ekipman: Florlu sera gazı içeren veya çalışması bu gazlara dayanan
sabit cihazları veya uygulamaları,

üü) Yangından korunma ekipmanı: Yangın söndürücüler dahil yangından korunma veya
söndürme uygulamalarında kullanılan ekipmanları ve sistemleri,

vv) Yangından korunma ekipmanındaki florlu sera gazı miktarı: Belirli bir alanı yan-
gından korumak için kurulmuş bir kaptaki veya birbirine bağlı kaplar sistemindeki florlu sera
gazı miktarını,

yy) Yıllık ülke kotası: Belirli bir takvim yılında ülkeye ithal edilmesine izin verilen
maksimum hidroflorokarbonun ton CO2 eşdeğeri cinsinden maksimum miktarını,

zz) Zorunlu kullanım alanları: Halihazırda florlu sera gazı alternatiflerinin bulunmadığı
insan sağlığı ile ilgili alanları ve askeri unsurlar kullanım alanlarını,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Merkezi Veri Tabanı

Temel ilkeler
MADDE 6- (1) Florlu sera gazlarının ve diğer florlu maddelerin;
a) Atmosfere salımı,
b) 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ol-

mayan gerçek kişilere veya FARAVET’e kayıtlı olmayan ve 18 inci maddenin birinci fıkrasında
tanımlanan Hizmet Yeri Belgesine sahip olmayan tüzel kişilere satılması veya ücretsiz temini,

c) Ürün ve/veya ekipmanda bulunan köpükler haricinde ürün ve/veya ekipman içeri-
sinde florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin geri kazanım işlemi yapılmadan ber-
taraf tesislerine kabul edilmesi,

yasaktır.
(2) Ürün ve/veya ekipman devreden çıkartıldığında veya kap ömrünü tamamladığında

atık yönetimi, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi
Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilir.

(3) Hidroflorokarbonların bu Yönetmeliğin EK-6’sında listelenen Kabul Edilmiş Tek-
nolojiler dışındaki teknolojilerle imha edilmesi yasaktır. 

Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanı (EKOMVET)
MADDE 7- (1) Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanına;
a) 5 ton CO2 eşdeğeri veya daha fazla florlu sera gazı içeren sabit soğutma, iklimlen-

dirme ve ısı pompası ekipmanının, sabit yangından korunma ekipmanının, soğutmalı kamyon
ve römorklardaki soğutma ünitelerinin ve Organik Rankin Çevrimlerinin,

b) 6 kg veya daha fazla kükürt hekzaflorür içeren elektrik şalt ekipmanının,
operatörleri olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından veri girişi yapılacaktır.
(2) Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanı Bakanlık tarafından yönetilir.
(3) Bakanlık, Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanında yer alan verileri Çevre,

Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ile paylaşabilir.
(4) Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanında yer alan veriler gizli kabul edilir ve

erişim yetkisi olmayan kişilerin erişimine karşı korunur.
(5) Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanına verilerin kaydedilmesi ve sunulması

ile bu verilerin yönetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(6) Askeri unsurlar, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan ekipmanla ilgili

bir önceki yıla ait verileri toplamakla yükümlüdür. Milli Savunma Bakanlığı, bir önceki yıla
ait toplanan verileri her yıl 30 Nisana kadar Bakanlığa sunar. Milli Savunma Bakanlığı tara-
fından sunulan veriler, Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanının bir parçası değildir.
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Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET)
MADDE 8- (1) Faaliyet Raporları Veri Tabanı,  14 üncü maddenin birinci fıkrasında

belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektronik veri tabanına girilen verileri içerir.
(2) Faaliyet Raporları Veri Tabanı Bakanlık tarafından yönetilir.
(3) Bakanlık, Faaliyet Raporları Veri Tabanında yer alan verileri Çevre, Şehircilik ve

İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ile paylaşabilir. 
(4) Faaliyet Raporları Veri Tabanında yer alan veriler gizli olarak kabul edilir ve erişim

yetkisi olmayan kişilerin erişimine karşı korunur.
(5) Faaliyet Raporları Veri Tabanına kayıt girme ve verilerin sunulmasına ve bu verilerin

yönetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
(6) 14 üncü maddede atıfta bulunulan faaliyetleri yürüten askeri unsurlar, bu faaliyetler

ile ilgili bir önceki yıla ait verileri toplamakla yükümlüdür.  Milli Savunma Bakanlığı, bir ön-
ceki yıla ait toplanan verileri her yıl 30 Nisana kadar Bakanlığa sunar. Milli Savunma Bakanlığı
tarafından sunulan veriler, Faaliyet Raporları Veri Tabanının bir parçası değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hidroflorokarbon Tüketiminin Azaltımıyla İlgili Usul ve Esaslar

Hidroflorokarbon tüketiminin azaltım takvimi ve yıllık ülke kotalarının hesaplanması
MADDE 9- (1) 2024-2045 dönemi ve sonrasındaki yıllık hidroflorokarbon tüketim se-

viyesi, azaltım takvimi çerçevesinde, Bakanlık tarafından belirlenir.
(2) 2024-2045 dönemi ve sonrasındaki her takvim yılı için yıllık kotalar Bakanlık ta-

rafından hesaplanır ve 10 uncu maddede atıfta bulunulan hidroflorokarbon ithalatçılarına kota
tahsisinde esas alınır.

(3) Bakanlık, mevcut hidroflorokarbon tüketiminin analizine dayalı olarak öngörülen-
lerden daha düşük yıllık kotaları belirleyebilir.

Hidroflorokarbon ithalatçılarına yıllık kota tahsisi  
MADDE 10- (1) 2023 yılından itibaren yıllık kotalar, Bakanlık tarafından dökme hal-

deki hidroflorokarbon ithalatçılarına ve içerisinde hidroflorokarbon bulunan ön şarjlı soğutma,
iklimlendirme ve ısı pompası ekipmanı ithalatçılarına tahsis edilecektir. Dökme haldeki hid-
roflorokarbon ithalatçılarına kota uygulaması 2024 yılından itibaren geçerli olacaktır. Hidro-
florokarbonlarla şarj edilmiş soğutma, iklimlendirme  ve ısı pompası ekipmanları  için kota
uygulaması 2025 yılında başlayacaktır.

(2) Hidroflorokarbonların kotasız veya kotayı aşan miktarlarda ithal edilmesi yasaktır. 
(3) Tahsis edilen kotalar, işletmenin ismini değiştirmesi, iki işletmenin tek işletme olarak

birleşmesi veya bir işletmenin ikiye ayrılması dışında devredilemez. 
(4) Bakanlık, 2023 yılından itibaren, her yıl 30 Eylül’e kadar, sonraki yıl için kota tahsis

edilen ithalatçıların listesini, tahsis edilen kotaları açıklamadan yayımlar.
(5) Kota tahsisi,  EK-7’de belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Bakanlık tarafından

yapılır. 
(6) İthalatçılara tahsis edilen kota miktarları gizli tutulur.
(7) Belirli bir takvim yılı için kota tahsis edilen ve o takvim yılı için Faaliyet Raporları

Veri Tabanına rapor sunmayanlara takip eden takvim yılı için kota tahsis edilmeyecektir.
(8) Ön şarjlı soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası ekipmanında yılda 100 ton CO2

eşdeğeri altında hidroflorokarbon ithal edenler, kota başvurusu yükümlülüğünden muaftır. An-
cak, Faaliyet Raporları Veri Tabanına rapor sunmakla yükümlüdür.  Muafiyet tanınan durumun
askeri unsur olması durumunda,  8 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtildiği gibi Milli Sa-
vunma Bakanlığına veri sunmakla yükümlüdür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hidroflorokarbonların İthalat ve İhracatının Sevkiyat Başına Lisanslanması

Hidroflorokarbonların ithalat ve ihracatının sevkiyat başına lisanslanması
MADDE 11- (1) Dökme olarak hidroflorokarbon ithal veya ihraç edecekler, her sevki-

yat için kontrol belgesine sahip olmak zorundadır.
(2) 2024 yılından itibaren, kontrol belgeleri kota tahsisine uygun bir şekilde verilecektir.

Ön şarjlı soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası ekipmanları içerisinde hidroflorokarbon ithal
edecekler, her sevkiyat için kontrol belgesine sahip olmak zorundadır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen kontrol belgeleri Bakanlık tarafından verilir.
(4) Kontrol belgesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından yayımlanacak ikincil

mevzuatla belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Florlu Sera Gazları ve Diğer Florlu Maddelerin Kullanımı, Ticareti, Etiketlenmesi ve

Raporlanması Hakkında Usul ve Esaslar

Florlu sera gazları içeren kapların, ürünlerin ve/veya ekipmanların etiketlenmesi 
MADDE 12- (1) Florlu sera gazları içeren kaplar, ürünler ve/veya ekipman, 11/12/2013

tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sı-
nıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve
esaslara göre etiketlenir. Bunlar aşağıda yer almaktadır:

a) Soğutma ekipmanı.
b) İklimlendirme ekipmanı.
c) Isı pompası.
ç) Yangından korunma ekipmanı. 
d) Elektrik şalt ekipmanı.
e) Ölçülü doz inhalerleri hariç florlu sera gazı içeren aerosol dağıtıcılar.
f) Florlu sera gazı içeren tüm  kaplar.
g) Florlu sera gazı içeren solventler.
ğ) Organik rankin çevrimi.
(2) Birinci fıkrada atıfta bulunulan usul ve esaslara ek olarak, bir kap ve bir ürün veya

ekipman üzerindeki etiket;
a) Çalışması florlu sera gazına dayanan boş ekipman için "Florlu sera gazları içerir"

veya "Çalışması florlu sera gazlarına dayanır" ifadesini,
b) Florlu sera gazlarının endüstriyel veya kimyasal adını ve kilogram cinsinden mik-

tarlarını,
c) Ürün veya ekipman içerisindeki florlu sera gazlarının ton CO2 eşdeğeri cinsinden

toplam miktarını ve Küresel Isınma Potansiyelini,
ç) Ekipmanın hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmışsa "Hermetik olarak sızdırmazlığı

sağlanmıştır" ifadesini,
d) Kükürt hekzaflorür içeren elektrik şalt ekipmanının garanti belgesinde, test edilen

sızıntı oranı yılda % 0,1'den az belirtilmişse, "Sızıntı oranı yılda % 0,1’den azdır” ifadesini,
e) Soğutma, iklimlendirme veya ısı pompası ekipmanı piyasaya arz edilmeden önce

ekipmanın yalıtımı için uygulanan köpükler de dahil olmak üzere, florlu sera gazları şişirme
ajanı olarak kullanılmış ise “Florlu sera gazları ile şişirilen köpük” ifadesini, 

f) Kap, geri kazanılarak geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş florlu sera gazı içeriyorsa
"Geri dönüştürülmüş florlu sera gazı" veya "ıslah edilmiş florlu sera gazı" ifadesini ve geri
dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş gaz olması durumunda, parti numarasını ve geri dönüşüm
veya ıslah eden kuruluşun adını ve adresini,
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g) Kap, hammadde kullanımı veya laboratuvar veya analitik kullanım veya imha amaçlı
olarak florlu sera gazı içeriyorsa sırasıyla “İçindekiler yalnızca hammadde amaçlı kullanılabilir”
ifadesini, “İçindekiler yalnızca laboratuvar veya analitik amaçlı kullanılabilir” veya “İçindekiler
yalnızca imha edilebilir” ifadelerini,

ğ) Florlu sera gazı içeren kabın zorunlu kullanım alanlarında kullanılması durumunda
“İçindekiler sadece zorunlu kullanım alanları için kullanılabilir” ifadesini,

içerir.
(3) Etiket silinmez olmalı ve ürün veya ekipmanın iyi görülebilen bir bölümüne yer-

leştirilmelidir.
(4) Etiket üzerindeki bilgiler, etiketin arka planından ayırt edilebilmeli ve açıkça oku-

nabilecek boyutta ve aralıkta belirtilmelidir.
(5) Florlu sera gazı içeren veya çalışması bu gazlara dayanan  önşarjlı ekipmanlarda;

üretici tarafından imalat sahası dışında ilave edilecek ve etiket üzerinde bilgileri gösterilmemiş
gaz için yine etiket üzerinde yer bırakarak,  şarj edilen miktarı veya ekipmanın tasarım mikta-
rına ilişkin bilgiler etiket üzerinde belirtilir.

(6) İthalat sırasında, etiket üzerindeki bilgiler ile kapta veya ürün veya ekipmanda bu-
lunan madde arasında bir çelişki olabileceğinden şüpheleniliyorsa gümrük laboratuvarlarında
veya gümrük laboratuvarlarında yapılamıyorsa Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek üni-
versitelere veya kamu kurumlarına ait laboratuvarlarda teknik bir inceleme yapılır. Bu inceleme,
ithalat gerçekleşmeden önce ithal edilecek kap veya ürün veya ekipmandaki maddenin tanım-
lanması için yapılır ve tüm masraflar ithalatçı tarafından karşılanır. Uygunsuzluk tespit edilirse,
söz konusu uygunsuzluk Bakanlığa ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tespit edilen uygunsuz-
lukla ilgili olarak, ilgili bakanlıklar yürürlükteki mevzuat çerçevesinde işlem yürütür.

(7) İkinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan bilgiler ürün veya ekipmanın kul-
lanma ve montaj kılavuzlarında yer almalıdır. Bu bilgiler, ürün veya ekipmanın içerisindeki
florlu sera gazının KIP değerinin 150 ve üzeri olması durumunda reklam materyallerinde de
yer almalıdır. 

(8) Florlu sera gazları içeren köpükler ve önceden karıştırılmış polioller, florlu sera ga-
zının kabul edilmiş endüstriyel tanımını kullanan bir etiketle veya böyle bir tanımlama yoksa
kimyasal adıyla tanımlanmadıkça piyasaya arz edilmeyecektir. Etiket, köpüğün veya önceden
karıştırılmış poliolün florlu sera gazları içerdiğini açıkça belirtmelidir. Köpük levhalar söz ko-
nusu olduğunda ise bu bilgiler açık ve silinmez bir şekilde levhaların üzerinde belirtilecektir.

Ekipman sızıntı kontrolleri 
MADDE 13- (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ekipman için

sızıntı kontrolleri aşağıda belirtilen periyodlara göre yapılır:
a) 5 (beş) tondan 50 (elli) ton CO2 eşdeğerine kadar florlu sera gazı içermesi durumun-

da, 12 (on iki) ayda en az bir, bir sızıntı tespit sistemi kurulu ise zorunlu sızıntı kontrol süresi
24 (yirmi dört) ayda en az birdir.

b) 50 (elli) tondan 500 (beş yüz) ton CO2 eşdeğerine kadar florlu sera gazı içermesi du-
rumunda 6 (altı) ayda en az bir, bir sızıntı tespit sistemi kurulu ise zorunlu sızıntı kontrol süresi
12 (on iki) ayda en az  birdir.

c) 500 (beş yüz) ton CO2 eşdeğeri ve fazlası florlu sera gazı içeriyorsa,  3 (üç) ayda en
az  bir, bir sızıntı tespit sistemi kurulu ise zorunlu sızıntı kontrol süresi  6 (altı) ayda en az  bir-
dir.

(2)  7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde  belirtilen ve 10 (on) ton CO2 eşdeğeri
altında florlu sera gazı içeren ekipmanın hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış ve “Hermetik
olarak sızdırmazlığı sağlanmıştır” ifadesiyle etiketlenmişse ekipman sızıntı kontrolüne tabi ol-
maz.
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(3) 7 nci maddenin birinci  fıkrasında belirtilen ekipmanda kurulu sızıntı tespit siste-
minin elektrik şalt ekipmanı için her 6 (altı) yılda bir ve elektrik şalt ekipmanı dışındaki diğer
ekipman için her 12 (on iki) ayda bir kontrolü yapılır. 

(4)  7 nci maddenin birinci  fıkrasında belirtilen ve 500 (beş yüz) ton CO2 eşdeğeri veya
daha fazla florlu sera gazı içeren ekipmanda herhangi bir sızıntı tespit sistemi kurulmamışsa,
sızıntı tespit sistemi bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde kurul-
malıdır.

(5) Elektrik şalt ekipmanının test edilen sızıntı oranı yılda %0,1’den az ve üretici tara-
fından “Test edilen sızıntı oranı yılda %0,1’den azdır” ifadesiyle etiketlenmişse veya basınç
ve yoğunluk izleme donanımı bulunuyorsa veya 6 (altı) kilogramdan az kükürt hekzaflorür
içeriyorsa söz konusu ekipman sızıntı kontrolüne tabi olmaz.

(6) Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanına sızıntı kontrolleri hakkında bilgi gi-
rilmesi zorunludur. Sızıntı kontrollerinin sisteme girilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça
belirlenir. 

(7)  7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ekipmanın sızıntı kontrol-
leri,  EK-5'te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilir.

Florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin raporlanmasına ilişkin hususlar
MADDE 14- (1) Aşağıdaki gerçek veya tüzel kişiler:
a) Florlu sera gazları veya diğer florlu maddelerin dökme olarak veya ürün ve/veya

ekipman içinde ithalatçıları ve ihracatçıları,
b) Florlu sera gazları veya diğer florlu maddelerin kullanıcıları ve dağıtıcıları,
c) Florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin geri kazanılmasını, geri dönüştü-

rülmesini, ıslah edilmesini veya imha edilmesini sağlayanlar, 
Faaliyet Raporları Veri Tabanına kayıt yaptırmakla yükümlüdürler.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bu Yönetmelik kapsamındaki faa-

liyetlere dair her yıl bir önceki yıla ilişkin faaliyetler 31 Mart’a kadar FARAVET üzerinden
raporlanmak zorundadır. 

(3) Faaliyet Raporları Veri Tabanına sunulan raporlar, Bakanlık tarafından incelenir.
Raporda hata ya da eksiklik bulunursa, ilgili tüzel kişi Bakanlık tarafından bu konuda bilgi-
lendirilir ve ilgili tüzel kişi Bakanlık tarafından düzeltme talebinin iletildiği günden itibaren
15 (on beş) iş günü içinde düzeltilmiş bir rapor sunmakla yükümlüdür.

(4) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler, belirli bir takvim
yılında ön şarjlı soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası ekipmanı içerisinde ithal edilen toplam
hidroflorokarbon miktarı 100 (yüz) ton CO2 eşdeğeri veya daha fazla ise, takip eden yılın 30
Haziran’ına kadar FARAVET üzerinden raporlamak zorundadır.

(5) FARAVET’e giriş yapacak gerçek ve tüzel kişilerin raporlama yapacakları konular
ve FARAVET’in kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir. 

Piyasaya arz ve kullanım yasakları
MADDE 15- (1) Florlu sera gazlarını saf veya karışım olarak içeren ve 12 nci maddeye

uygun olarak etiketlenmeyen kap, ürün ve/veya ekipmanın piyasaya arzı yasaktır.
(2) Soğutma, iklimlendirme, ısı pompası, yangından korunma ve elektrik şalt ekipman-

larının bakımında, servisinde veya dolumunda veya solvent olarak kullanımında florlu sera
gazları içeren veya bu gazla dolum yapılması amacıyla tek kullanımlık kapların piyasaya arzı
yasaktır. 

(3) EK-3'te listelenen ürün veya ekipmanların piyasaya arzı yasaktır.
(4) Magnezyum kalıp dökümde ve magnezyum kalıp döküm alaşımlarının geri dönü-

şümünde kükürt hekzaflorür kullanılması yasaktır.
(5) Araç lastiklerinin kükürt hekzaflorür ile şişirilmesi yasaktır.
(6) Aşağıdaki ürün ve ekipmanların;
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a) Küresel Isınma Potansiyeli (KIP) değeri 2500 veya daha fazla olan hidroflorokar-
bonları içeren ticari soğutucular ve dondurucular (hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış
ekipman) 1/1/2025 tarihinden itibaren ve KIP değeri 150 veya daha fazla olan hidroflorokarbon
içeren ticari soğutucular ve dondurucular (hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış ekipman)
1/1/2029 tarihinden itibaren piyasaya arzı, 

b) Ürünleri “-50°C”'nin altındaki sıcaklıklara soğutmak üzere tasarlanmış uygulamalar
haricinde, 2500 veya daha yüksek KIP değerine sahip hidroflorokarbonlar içeren veya çalışması
bu gazlara dayanan sabit soğutma ekipmanının 1/1/2025 tarihinden itibaren piyasaya arzı, 

c) KIP değeri 750 veya daha yüksek olup 3 kg'dan daha az florlu sera gazları içeren
veya çalışması bunlara dayalı olan tekli  split klima sistemlerinin 1/1/2025 tarihinden itibaren
piyasaya arzı, 

ç) KIP değeri 1500'den az olan florlu sera gazlarının kullanılabildiği kaskad sistemlerin
ana soğutma devresindekiler hariç, KIP değeri 150’den yüksek olan florlu sera gazları içeren
veya çalışması bu gazlara dayanan 40 kW veya daha fazla nominal kapasiteye sahip ticari kul-
lanım amaçlı çoklu merkezi soğutma sistemlerinin 1/1/2029 tarihinden itibaren piyasaya arzı,

d) KIP değeri 150 veya daha yüksek florlu sera gazı içeren, taşınabilir oda iklimlendir-
me ekipmanının (son kullanıcı tarafından odalar arasında hareket ettirilebilen hermetik olarak
sızdırmazlığı sağlanmış ekipman) 1/1/2025 tarihinden itibaren piyasaya arzı,

e) KIP değeri 150 veya daha yüksek olan hidroflorokarbonlar içeren köpükler:
1) Ekstrüde polistirenin (XPS) 1/1/2025 tarihinden itibaren piyasaya arzı, 
2) Diğer köpüklerin 1/1/2027 tarihinden itibaren piyasaya arzı,
f) KIP değeri 150 veya daha yüksek olan hidroflorokarbonlar içeren teknik aerosolün

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren üretimi, 
yasaktır. Bu yasaklar, zorunlu kullanım alanları için piyasaya arz edilen ürün ve ekip-

manlara uygulanmaz.
(7) Ürünleri “-50°C”nin altındaki sıcaklıklara soğutmak için tasarlanmadığı sürece 40

ton CO2 eşdeğeri veya daha fazla şarj miktarına sahip soğutma ekipmanına servis sağlamak
veya bakımını yapmak için KIP değeri 2500 veya daha yüksek olan florlu sera gazlarının kul-
lanılması 1/1/2029 tarihinden itibaren yasaktır.

(8) 7 nci fıkrada belirtilen yasak, 1/1/2033 tarihine kadar aşağıdaki florlu sera gazı ka-
tegorileri için geçerli olmayacaktır:

a) 12 nci madde hükümlerine göre etiketlenmiş olmaları koşuluyla, mevcut soğutma
ekipmanının servisi veya bakımı için kullanılan KIP değeri 2500 veya daha yüksek olan ıslah
edilmiş florlu sera gazları.

b) KIP değeri 2500 veya daha yüksek olan geri dönüştürülmüş florlu sera gazları, bu
tür ekipmanlardan geri kazanılmış olmaları koşuluyla mevcut soğutma ekipmanlarının bakımı
veya servisi için kullanılabilir. Geri dönüştürülmüş gazlar, geri kazanımı sadece bakım veya
servisin bir parçası olarak yapan işletme veya geri kazanımı bakım veya servisin bir parçası
olarak yaptıran işletme tarafından kullanılabilir.

c) Zorunlu kullanım alanlarına kurulmuş olan mevcut soğutma ekipmanlarının bakımı
veya servisi için kullanılan KIP değeri 2500 ve üzeri olan florlu sera gazları.

Ticaret sınırlamaları ve usuller 
MADDE 16- (1) Florlu sera gazı satan veya ücretsiz olarak tedarik edenler; alıcının

adını, varsa fatura numarasını ve satılan veya ücretsiz olarak tedarik edilen gazın miktarı da
dahil olmak üzere alıcıların kayıtlarını tutar ve bu kayıtları 5 yıl boyunca saklar ve FARAVET’e
girer. Eğer alıcı 24/9/2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera
Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel
Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğe göre Hizmet Yeri Belgesi alması gerekmeyen bir
tüzel kişiyse florlu sera gazını yalnızca;
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a) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi teknik personelin belge numarasını beyan ederek
veya 

b) Florlu sera gazını, 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tüzel kişilerin bel-
gelendirilmesini gerektiren bir faaliyette kullanmayacağına dair yazılı beyan sağlayarak,

satın alabilir. 
(2) Hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmamış ekipmanı satan veya ücretsiz olarak te-

darik edenler, alıcıdan bu ekipmanın kurulumunu yapmaya yetkin olduğunu gösterir Hizmet
Yeri Belgesini veya ekipmanın belgelendirilmiş gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulacağına
dair beyanat ister. Söz konusu beyanat, ekipmanın Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişi tara-
fından kurulacağını belirten ve belge sahibi gerçek veya tüzel kişiyle yapılan sözleşmedir.

ALTINCI BÖLÜM
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesi ve Diğer Sorumlulukları 

ile İlgili Usul ve Esaslar

Gerçek kişilerin belgelendirilmesi 
MADDE 17- (1) Florlu sera gazı içeren veya çalışması bu gazlara dayanan sabit so-

ğutma ve iklimlendirme ekipmanının, ısı pompasının, sabit yangından korunma sisteminin, so-
ğutmalı kamyon ve römorklarda bulunan soğutma ünitelerinin ve elektrik şalt ekipmanının ku-
rulumunu, bakımını, teknik servisini, onarımını veya devreden çıkartılması işlemlerini yapan
gerçek kişi, bu faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak
zorundadır.

(2) 5 ton CO2 eşdeğeri veya daha fazla florlu sera gazı içeren sabit soğutma ve iklim-
lendirme ekipmanı, ısı pompası, sabit yangından korunma sistemi, soğutmalı kamyon ve rö-
morklarda bulunan soğutma üniteleri ve elektrik şalt ekipmanının sızıntı kontrolünü yapan ger-
çek kişi, bu faaliyeti gerçekleştirmeye yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak zo-
rundadır. Hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış ve 10 ton CO2 eşdeğeri veya daha fazla
florlu sera gazı içeren ekipmana müdahale eden gerçek kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi
olmak zorundadır.

(3) Sabit soğutma ve iklimlendirme ekipmanından, ısı pompasından, sabit yangından
korunma sisteminden, soğutmalı kamyon ve römorklarda bulunan soğutma ünitelerinden ve
elektrik şalt ekipmanından florlu sera gazı geri kazanımı yapan gerçek kişi, bu faaliyeti ger-
çekleştirmeye yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak zorundadır.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda atıfta bulunulan belge şartlarına eşit şartlar içeren
müfredata sahip askeri unsurlarda eğitimini tamamlayan gerçek kişi, söz konusu fıkra hüküm-
lerinde belirtilen belge yükümlülüklerinden muaftır.

(5) Eğitim, sınav ve belge iptaline ilişkin usul ve esaslar  15/10/2015 tarihli ve 29503
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme
ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında düzenlenir.  

(6) Belge sahibi gerçek kişiler ve askeri unsurlarda eğitimini tamamlayan gerçek kişiler
birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda atıfta bulunulan faaliyetlerin yürütülmesi sırasında florlu
sera gazı sızıntısını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alırlar.

(7) Ekipman üretim tesislerinde; birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda atıfta bulunulan
faaliyetleri yürüten gerçek kişiler bu tesislerde çalıştıkları süre boyunca Mesleki Yeterlilik  Bel-
gesi sahibi olma zorunluluğundan muaftır. 

(8) Gerçek kişilerin belgelendirilmesine ilişkin hususlar, Florlu Sera Gazı İçeren veya
Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belge-
lendirilmesine İlişkin Tebliğde düzenlenmiştir.
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Tüzel kişi belgelendirilmesi
MADDE 18- (1) Üçüncü bir kişi için, florlu sera gazlarını içeren veya çalışması bu

gazlara dayanan sabit soğutma, iklimlendirme, ısı pompası ve sabit yangından korunma ekip-
manının kurulumunu, bakımını veya servisini, onarımını veya devreden çıkartılmasını gerçek-
leştiren tüzel kişi, bu faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik TS13905 numaralı Hizmet Yeri Bel-
gesine sahip olmak zorundadır.

(2) Birinci fıkrada atıfta bulunulan tüzel kişilerin belgelendirilmesine ilişkin usul ve
esaslar, Hizmet Yeri Belgesinin denetimi, iptali veya askıya alınması ile ilgili diğer hususlar
Türk Standartları Enstitüsü tarafından uygulanır.

(3) Hizmet Yeri Belgesi sahibi tüzel kişiler bu maddenin birinci fıkrasında atıfta bulu-
nulan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında florlu sera gazı sızıntısını önlemek için gerekli
tüm tedbirleri alırlar. Tüzel kişilerin Hizmet Yeri Belgesi alabilmesi için, florlu sera gazları ile
ilgili görev, yetki ve sorumluluk verilen bütün teknik personelin Mesleki Yeterlilik Belgesi sa-
hibi olması mecburidir.

(4) Tüzel kişilerin belgelendirilmesine ilişkin hususlar, Florlu Sera Gazı İçeren veya
Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belge-
lendirilmesine İlişkin Tebliğde düzenlenmiştir.

Ekipman operatörünün yükümlülükleri
MADDE 19- (1) Ekipman operatörü;
a) Florlu sera gazı içeren veya çalışması florlu sera gazlarına dayanan ekipmanın ku-

rulum, bakım veya teknik servis, onarım, devreden çıkartma ve sızıntı kontrollerinin ve florlu
sera gazlarının ekipmandan geri kazanımının  17 nci ve 18 inci maddelerde belirtildiği gibi sı-
rasıyla uygun şekilde belgelendirilmiş gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmasını sağlar.

b) Florlu sera gazı sızıntılarını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alır.
c) Ekipman sızıntı kontrollerinin  13 üncü maddede belirtilen hükümler doğrultusunda

belirlenen zaman çizelgelerine göre yapılmasını sağlar.
ç) Herhangi bir sızıntı tespit edildiğinde, belgelendirilmiş gerçek ve tüzel kişiler tara-

fından gecikmeden ekipmanın onarılmasını sağlar.
d) Sızıntı onarımının yeterliliğini doğrulamak amacıyla sızıntı kontrolünün takibini

yaptırır; bu kontrolün sızıntı onarımını takip eden 30 (otuz) iş günü içerisinde, belgelendirilmiş
kişi tarafından yapılmasını sağlar.

e) Yeni kurulan ekipman için, ilk sızıntı kontrolünün ekipman kurulumunu takip eden
30 (otuz) iş günü içerisinde yapılmasını sağlar.

f) Sızıntı tespit sisteminin 13 üncü maddeye göre ekipmana monte edilmesini ve kontrol
edilmesini sağlar.

g) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde atıfta bulunulan EKOMVET’e girilen
ekipman kayıt defterinin güncel bir kopyasını talepleri üzerine Bakanlığa ve ilgili yetkililere
sunar. 

ğ) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde atıfta bulunulan ekipmana, bu mad-
denin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen faaliyetlerin tamamlanmasının ardından, bu faa-
liyetlerle ilgili bilgilerin 30 (otuz) iş günü içerisinde EKOMVET’e girişini sağlar.

h) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra edinilen florlu sera gazı içeren veya
çalışması bu gazlara dayanan ekipmanın çalıştırılacağı yere yerleştirilmesini izleyen 30 (otuz)
işgünü içinde veya ekipmanın kurulumu gerekiyorsa, ekipmanın kurulumunun tamamlanma-
sından ve ekipmanın florlu sera gazı ile şarj edilmesinden itibaren 30 (otuz) iş günü içinde
EKOMVET üzerinden Bakanlığa bildirim yapar.

ı) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce edinilen ekipman için Bakanlığa;
1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve içinde 5 (beş) tondan 50

(elli) ton CO2 eşdeğerine kadar florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan
ekipman ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve içinde 6 (altı) kilogram
veya daha fazla kükürt hekzaflorür içeren ekipman için 18 (on sekiz) ay içinde,
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2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve içinde 50 (elli) tondan
500 (beş yüz) ton CO2 eşdeğerine kadar florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara
dayanan ekipman için 12 (on iki) ay içinde,

3) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve içinde 500 (beş yüz) ton
CO2 eşdeğeri veya daha fazla florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekip-
man için 6 (altı) ay içinde bildirim yapar.

(2) Bakım veya teknik servis firmaları ürün veya ekipmanı kullanmadığı ve sahip ol-
madığı sürece operatör olmayacaktır.

(3) EKOMVET’e giriş yapacak gerçek ve tüzel kişiler ve EKOMVET’in kullanımına
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Zorunlu kullanım alanları ve dış ticaret
MADDE 20- (1) Zorunlu kullanım alanları için öngörülen ve EK-3’te ve 15 inci mad-

dede belirtilen piyasaya arz yasaklarından muaf tutulan ürün veya ekipmanın ithalatından ve
piyasaya arzından önce, söz konusu ürün ve ekipmanın üreticisi veya ithalatçısı, Bakanlıktan
izin almak zorundadır.

(2) Florlu sera gazını, zorunlu kullanım alanlarına kurulan ve 15 inci maddesinin yedinci
fıkrasında belirtilen kullanım yasağından muaf tutulan ekipmanın bakımı veya teknik servisi
yapılmadan önce kullanıcı, Bakanlığa yazılı bildirim yapmak zorundadır.

Serbest bölgelerde faaliyet gösterenlere ilişkin esaslar
MADDE 21- (1) Serbest bölgelerde faaliyet gösterenler, yasaklı ürün ve ekipmanın

Türkiye Gümrük Bölgesine girmemesi koşuluyla, EK-3’te ve 15 inci maddede belirtilen piya-
saya arz yasaklarından muaftır.

(2) Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeler veya bunları içeren ürün veya ekip-
manı serbest bölgelere getirenler; florlu sera gazları, diğer florlu maddeler veya bunları içeren
ürün veya ekipmanı serbest bölgelerin dışına gönderen veya florlu sera gazlarını veya diğer
florlu maddeleri serbest bölgelerde kullanan, geri kazanan, geri dönüştüren, ıslah eden veya
bertaraf eden kuruluşlar Bakanlığa yazılı bildirim yapmak zorundadır.

(3) Serbest bölgelerde faaliyet gösteren ve 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen
ekipmanın operatörleri, 7 nci maddede belirtilen EKOMVET’e kayıt olur ve veri tabanında
söz konusu ekipman için kayıt defterleri oluşturur.

(4) Serbest bölgelerde, 17 nci  ve 18 inci maddelerde belirtilen faaliyetleri yürüten ger-
çek ve tüzel kişiler, aynı maddeler uyarınca belgelendirilir.

İdari yaptırımlar 
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere ve yükümlülük-

lerini yerine getirmeyenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde öngörülen idari yaptırımlar
uygulanır.

Kigali Değişikliğine taraf olmayan ülkelerle ticaret yasağı
MADDE 23- (1) Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kigali

Değişikliğine taraf olmayan ülkelerle hidroflorokarbon ticareti yapılması 1/1/ 2033 tarihinden
itibaren yasaktır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24- (1) 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu

Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KAMU BİLİŞİM HİZMET ALIMI KAPSAMINDA KATILIMCILARIN

YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu idareleri tarafından yapılacak bilişim

hizmet alımları kapsamında katılımcıların taşımaları gereken kriterlerin belirlenmesi, bu kri-
terler doğrultusunda yetkilendirilmesi, bu kriterlere uyulmadığının tespiti halinde yetkilendir-
melerin askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik; kamu idareleri tarafından yapılacak bilişim hizmet alımları kapsa-
mında katılımcıların yetkilendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar. 

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Akredite kuruluş: Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edil-

miş test ve/veya belgelendirme kuruluşlarını,
b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Bilişim hizmet alımı: Kamu bilişim projeleri kapsamında kamu idaresince gerçek-

leştirilecek 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki danışmanlık hiz-
met alımları dahil hizmet alımları, sair mevzuat ile kamu-özel işbirliği projeleri kapsamındaki
mal, hizmet, danışmanlık ve yapım işleri alımlarındaki her türlü yazılım geliştirme, yazılım
entegrasyon ve yazılım bakım hizmeti, bilişim sistemi kurulum ve bakım hizmeti, bilişim da-
nışmanlığı hizmeti, bilişim güvenlik hizmeti alımını,

ç) Bilişim sistemi: Bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla sağlanan her türlü hizmet
ve işlem ile verinin işlenmesinde, erişiminde, saklanmasında ve sunumunda yer alan sistemleri,

d) CMMI: Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modelini,
e) Kamu bilişim projesi: Kamu idarelerinin ihtiyaç duydukları bilişim sistemlerine iliş-

kin yürütecekleri projeleri,
f) Kamu Bilişim Yetki Belgesi: 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki kri-

terlere göre bilişim hizmet alımı ihalelerine katılmak isteyenlerin yeterliğini ve yetkinliğini
gösterir belgeyi,

g) Kamu idaresi: Kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi olup olmadığına bakılmak-
sızın Sayıştay denetimine tabi tüm kurum, kuruluş, müessese, birlik, işletme, bağlı ortaklık ve
şirketleri,

ğ) Katılımcı: Kamu bilişim hizmet alımı ihalelerine katılmak isteyen gerçek ve/veya
tüzel kişileri ve bunların oluşturdukları ortak girişimler ile kamu bilişim hizmet alımı sözleş-
meleri kapsamında sözleşme konusu işin nev’i itibarıyla bir kısmını yüklenici ile yaptığı söz-
leşmeye dayalı olarak gerçekleştirecek olan alt yüklenicilerden yetkilendirilme talebinde bu-
lunanları,

h) Sızma Testi Yetki Belgesi: 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki kriterlere
göre sızma testi hizmetini sağlayacak katılımcıların yeterliğini ve yetkinliğini gösterir belge-
yi,
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ı) SPICE: Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Değerlendirmesini,
i) TS ISO/IEC 15504 belgesi: SPICE metoduna uygun olarak tetkik yapan akredite ku-

ruluşlar tarafından verilen Bilgi Teknolojisi Süreç Değerlendirme Belgesini,
j) TS EN ISO/IEC 27001 belgesi: ISO/IEC 17021-1 akreditasyonuna sahip akredite ku-

ruluşlar tarafından verilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini,
k) TSE Sızma Testi Yapan Firma Belgesi: TS 13638 standardı kapsamında sızma testi

hizmeti veren katılımcılar için şartları ifade eden belgeyi,
l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer ci-

hazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan ko-
mutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını
da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hiz-
metlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile dev-
retme gibi teslim şekillerinin tümünü,

m) Yazılım Yetki Belgesi: 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki kriterlere
göre yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon ve yazılım bakım hizmetlerini tedarik edecek ka-
tılımcıların yeterliğini ve yetkinliğini gösterir belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetki Belgeleri, Teknik Kriterler, Müracaat ile İlgili İşlemler, Denetim ve Sonuçları

Yetki belgeleri
MADDE 4- (1) Kamu bilişim projelerini yürütecek katılımcılar için Kamu Bilişim

Yetki Belgesi düzenlenir.
(2) Yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon ve yazılım bakım hizmetlerini tedarik ede-

cek katılımcılar için Yazılım Yetki Belgesi düzenlenir.
(3) Sızma testi hizmetlerini sunacak katılımcılar için Sızma Testi Yetki Belgesi düzen-

lenir.
Yetki belgelerine müracaat
MADDE 5- (1) Katılımcıların; 
a) Kamu Bilişim Yetki Belgesine sahip olabilmeleri için; bilişim hizmet alımlarından

en az biri için TS EN ISO/IEC 27001 belgesine, 
b) Yazılım Yetki Belgesine sahip olabilmeleri için; yazılım geliştirme, yazılım enteg-

rasyon ve yazılım bakım hizmetlerini kapsayan TS EN ISO/IEC 27001 belgesi ile birlikte en
az "TS ISO/IEC 15504 Seviye 2" veya en az "CMMI Seviye 3" belgelerinden birine, 

c) Sızma Testi Yetki Belgesine sahip olabilmeleri için; sızma testi hizmetlerini kapsayan
TS EN ISO/IEC 27001 belgesi ile birlikte A veya B tipinde TSE Sızma Testi Yapan Firma Bel-
gesine,  

sahip olmaları gerekir.
(2) Yetki belgesi talebinde bulunanlar, bu Yönetmeliğin uygulanma amacına uygun ola-

rak Bakanlıkça istenecek ilave bilgi ve belgeleri ibraz eder. 
(3) Yetki belgesi talebinde bulunanlar, gerekli şartları sağladıklarını gösterir bilgi ve

belgelerle Bakanlığa müracaat eder. 
(4) Bakanlık bilgi ve belgeleri ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak

doğrular. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait
belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ibraz etmek zorundadır.
Yanlış ve/veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi durumunda müracaat iptal
edilir. Müracaatı iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile yeniden müracaat ede-
mez.
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Müracaatın değerlendirilmesi, onay ve belgelendirme

MADDE 6- (1) Bakanlığa yapılan müracaatlar 5 inci maddede istenilen bilgi ve bel-
gelerin eksiksiz olması halinde değerlendirilir ve en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Baş-
vurunun bu Yönetmeliğe uygunluğunun tespiti halinde, Kamu Bilişim Yetki Belgesi, Yazılım
Yetki Belgesi veya Sızma Testi Yetki Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve Bakanlık in-
ternet sitesinde duyurulur. 

(2) Kamu Bilişim Yetki Belgesi, Yazılım Yetki Belgesi veya Sızma Testi Yetki Belge-
sinin süresi 5 inci maddede istenilen belgelerin içinden geçerlilik süresi en yakın tarihli olanın
tarihine kadar olacak şekilde düzenlenir. Belge süresinin uzatılmasının istenmesi halinde ge-
çerlilik süresinin bitim tarihinden en geç bir ay öncesine kadar tekrar müracaat yapılır ve bu
durumda ibraz edilen belgelerden yenilenen belgeler Bakanlığa ibraz edilir.

(3) Müracaat, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmazsa eksiklikler müracaat sa-
hibine bildirilir ve müracaat beklemeye alınır. Eksikliklerin tamamlanmasını müteakip bekle-
meye alınan müracaat tekrar işleme konulur.

Denetim ve sonuçları

MADDE 7- (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkilendirilen katılım-
cıları, yetki belgelerine uygun hareket edilip edilmediğinin kontrolü amacıyla denetlemeye
yetkilidir.

(2) Katılımcılar; Bakanlıkça görevlendirilen ve denetimde bulunan kişilere gerekli bilgi
ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek, incelemelere yardımcı olmak ve doğru
beyanda bulunmakla yükümlüdür.

(3) Yapılan denetimde 4 üncü ve/veya 5 inci maddede belirtilen hususlara aykırılığın
ya da yanlış ve/veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde ilgili yazılı ola-
rak uyarılır, aykırılığın giderilmesi için altı aya kadar süre verilir ve yetki belgesi askıya alınır.
Verilen süre içerisinde aykırılığın giderilmesi halinde askıya alma durumu sona erer. Aykırılığın
giderilmemesi halinde ise yetki belgesi iptal edilir. 

(4) Yetki belgesi askıya alınan katılımcıya, yetki belgesinin askıda kaldığı süre boyunca
bu Yönetmelik kapsamında aynı tür yeni bir yetki belgesi verilmez. 

(5) Yetki belgesinin üçüncü fıkra uyarınca iptal edilmesi durumunda bir yıl süre ile aynı
tür belge talebinde bulunulamaz. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle aynı tür belge
talebinde bulunulamaz ve üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müraca-
atları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(6) Yetki belgesinin askıda kaldığı süre 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen
geçerlilik süresini etkilemez. 

(7) Yetki belgesinin askıya alınması, askı durumunun sona ermesi veya iptal edilmesi
işlemleri Bakanlık tarafından Kamu İhale Kurumuna bildirilir ve Bakanlık internet sitesinde
ilan edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ

TİCARET SİSTEMİ (TPS-OIC) MENŞE KURALLARI ANLAŞMASI 
ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ 

MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 28/11/1991 tarihli ve 91/2470 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile onaylanan İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ti-
caret Sistemi Çerçeve Anlaşması ile 2/5/2008 tarihli ve 2008/13638 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile onaylanan İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sis-
temi Kurulmasına ilişkin Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü kapsamında tercihli tavizlerden
yararlanacak eşyanın menşeini tespit etmek üzere 2/11/2009 tarihli ve 2009/15533 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile onaylanan İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli
Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşmasının uygulanmasına dair usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında

Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşmasının uygulanmasına dair usul ve
esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 448 inci maddesi ile 2/11/2009 tarihli ve 2009/15533 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile onaylanan İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli
Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşmasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Anlaşma: 2/11/2009 tarihli ve 2009/15533 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onayla-

nan İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC)
Menşe Kuralları Anlaşmasını,

b) Armonize Sistem: 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunla katılmamız uygun bu-
lunan Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası
Sözleşmede belirtilen şekilde ve Sözleşmenin ekinde yer alan pozisyonları, alt pozisyonları ve
bunlara ait sayısal kodları, Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon Notlarını ve Armonize Sistemin yo-
rumu ile ilgili Genel Kuralları kapsayan Nomanklatürü,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
ç) Çerçeve Anlaşma: 28/11/1991 tarihli ve 91/2470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

onaylanan İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve
Anlaşmasını,

d) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik baş-
vurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuru-
luşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair altyapıyı,
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e) En az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan Taraf Ülkeler: 7 ve 8 inci maddelerin
uygulanmasında bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az gelişmiş ülkeler ka-
tegorisinde yer alan Taraf Ülke ibaresi Bangladeş Halk Cumhuriyeti’ni,

f) Eşya: Hem girdileri hem de ürünleri,
g) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için Taraf Ülkelerden birinde, nihai işçilik veya işlemin

gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen, kullanılan bütün girdi
kıymetlerinin dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek
yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,

ğ) Fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar: Armonize Sistem veya AS olarak geçen, Ar-
monize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini oluşturan Nomanklatürde kullanılan fasıllar, pozis-
yonlar (dört haneli kodlar) ve alt pozisyonları (altı haneli kodlar),

h) Girdi: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir madde, hammadde, parça veya ak-
sam ve benzerlerini,

ı) Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük
kıymetini veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Taraf Ülkelerden birinde
girdiler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,

i) Gümrük kıymeti: İthalat ülkesine ihraç amaçlı satışlarda diğer tahsil edilebilir vergiler
ve ödenen miktarlar da dâhil olmak üzere eşya için gerçekte ödenen veya ödenebilir ücret olan
ithal eşyasının satış bedelini; eşyanın satış bedeline göre belirlenemediği hallerde;

1) Aynı eşyanın satış bedelini,
2) Benzer eşyanın satış bedelini,
3) İndirgenmiş kıymet yöntemini,
4) Hesaplanmış kıymet yöntemini,
5) Geri dönüş yöntemi kullanılarak belirlenen bedeli,
j) İmalat: Montaj veya özel işlemler de dâhil olmak üzere sanayi ve tarım ürünleri üze-

rinde her türlü işçilik veya işlemi,
k) Katma değer: Fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dâhil edilen diğer Taraf Ülkeler men-

şeli her bir girdinin gümrük kıymetinin ya da bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi
halinde diğer Taraf Ülkelerde girdiler için ödendiği doğrulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile
bulunan değeri,

l) Menşe İspat Belgesi: Eşyanın Anlaşma kapsamında menşeli olduğunu ispat etmek
üzere düzenlenen ve bir örneği Ek-1’de yer alan TPS-OIC Menşe İspat Belgesini,

m) Menşeli girdilerin kıymeti: (ı) bendinde tanımlandığı şekilde, gerekli değişiklikler
yapılarak uygulanan bu tür girdilerin kıymetini,

n) Protokol: 2/5/2008 tarihli ve 2008/13638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan
İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Kurulmasına iliş-
kin Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolünü,

o) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya
sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek
bir fatura kapsamına giren ürünleri,

ö) Sınıflandırılma: Ürün veya girdilerin belirli bir fasıl, pozisyon ve alt pozisyon altında
sınıflandırılmasını,

p) Taraf Ülkeler: Anlaşmayı onaylamış ülkelerden biri olarak;
1) Türkiye Cumhuriyeti,
2) Bahreyn Krallığı,
3) Bangladeş Halk Cumhuriyeti,
4) Birleşik Arap Emirlikleri,
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5) Fas Krallığı,
6) İran İslam Cumhuriyeti,
7) Katar Devleti,
8) Kuveyt Devleti, 
9) Malezya,
10) Pakistan İslam Cumhuriyeti,
11) Suudi Arabistan Krallığı, 
12) Umman Sultanlığı,
13) Ürdün Haşimi Krallığı’nı,
r) Ülkeler: Karasularını da içerecek şekilde Taraf Ülkeler topraklarını,
s) Ürün: Bilahare başka bir imalat işleminde girdi olarak kullanılması söz konusu olsa

bile imal edilmiş ürünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları

Menşeli ürünler
MADDE 5- (1) Protokole tâbi olarak tercihli ticaret düzenlemeleri kapsamında yer

alan, bir Taraf Ülkeden diğer Taraf Ülkeye ihraç edilen aşağıda belirtilen ürünler, Taraf Ülke-
lerden biri menşeli kabul edilir:

a) 6 ncı maddede belirtildiği şekilde, tamamen ihracatçı Taraf Ülkede üretilen veya elde
edilen ürünler.

b) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, ilgili Taraf Ülkede yeterli işçilik veya işlemden
geçirilmiş olmaları kaydıyla, söz konusu Taraf Ülkede tamamen elde edilmemiş girdiler ihtiva
ederek o Taraf Ülkede elde edilen ürünler.

Tamamen üretilmiş veya elde edilmiş ürünler
MADDE 6- (1) Aşağıdaki ürünler tamamen ihracatçı Taraf Ülkede üretilmiş veya elde

edilmiş kabul edilirler:
a) Taraf Ülkenin kendi topraklarından, sularından veya deniz yatağından çıkartılan iş-

lenmemiş ürünler veya madencilik ürünleri.
b) Ormancılık ürünleri dâhil Taraf Ülkede hasat edilen, toplanan veya harmanlanan bit-

kisel ürünler.
c) Taraf Ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar.
ç) Taraf Ülkede doğmuş ve/veya yetiştirilmiş hayvanlardan elde edilen ürünler.
d) Taraf Ülkede avcılık, balıkçılık veya su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinden elde

edilen ürünler.
e) Taraf Ülkelerin karasuları dışındaki denizlerden kendi gemileri ile elde edilen balık-

çılık ürünleri ve diğer deniz ürünleri.
f) Münhasıran (d) ve (e) bentlerinde belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin

bordalarında işlenen ve/veya üretilen ürünler.
g) Yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait o ülkede toplanan kullanılmış

girdiler.
ğ) Taraf Ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar.
h) Münhasıran (a) ila (ğ) bentlerinde tanımlanan ürünlerden üretilen eşya.
(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kendi gemileri veya kendi fabrika

gemileri terimi sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır:
a) Taraf Ülkelerden birinde kayıtlı veya tescilli olanlar veya
b) Taraf Ülkelerden birinin bayrağı altında seyredenler veya
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c) En az yüzde 60'ı bir Taraf Ülke vatandaşlarına ait olanlar veya en az yüzde 75’i Taraf
Ülkelerin vatandaşlarına ait olanlar veya yönetim merkezi bu Taraf Ülkelerden birinde bulunan,
müdür veya müdürleri, yönetim kurulu veya denetleme kurulu başkanı ve bu kurullar üyelerinin
çoğunluğunun bir Taraf Ülke vatandaşı olan ve ilave olarak, ortaklık veya limited şirket duru-
munda, sermayesinin en az yarısı bu Taraf Ülkelere veya bu Taraf Ülkelerin kamu kuruluşları
ya da vatandaşlarına ait olanlar.

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
MADDE 7- (1) Bir Taraf Ülkede elde edilen ürünler, imalatlarında kullanılan menşeli

olmayan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 60’ını aşmaması kaydıyla,
5 inci madde hükümleri kapsamında, yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul
edilir.

(2) En az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan Taraf Ülkeler, bu Yönetmeliğin uygu-
lanmaya başlandığı tarihten itibaren beş yıl boyunca ürünlerin imalatında yüzde 70 oranında
menşeli olmayan girdi kullandığı takdirde, nihai ürün yeterli işçilik veya işlem görmüş olarak
kabul edilir.

Menşe kümülasyonu
MADDE 8- (1) 5 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, diğer Taraf Ülkeler

menşeli girdiler bir Taraf Ülkede elde edilmiş ürün içine dahil edildikleri takdirde;
a) O Taraf Ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlemin, 9 uncu maddede belirtilen işçilik

ve işlemlerin ötesinde olması,
b) O Taraf Ülke menşeli girdiler toplamının, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 40’ından

az olmaması,
c) En az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan bir Taraf Ülke menşeli içeriğin topla-

mının ise, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık süre boyunca, ürünün
fabrika çıkış fiyatının yüzde 30'undan az olmaması kaydıyla,

o Taraf Ülke menşeli kabul edilir. 
(2) Taraf Ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlem, 9 uncu maddede belirtilen işlemlerin

ötesine geçmez ise yalnızca o Taraf Ülkede eklenen katma değerin, imalatta kullanılan diğer
Taraf Ülkeler menşeli girdilerin kıymetini geçmesi halinde, elde edilen ürün o Taraf Ülke men-
şeli olarak kabul edilir. Eğer bu gerçekleşmez ise elde edilen ürün, söz konusu Taraf Ülkedeki
imalat işlemlerinde kullanılan kıymeti en yüksek girdiye sahip ülke menşeli olarak kabul edi-
lir.

(3) Taraf Ülkelerden herhangi biri menşeli olup bir Taraf Ülkede hiçbir işçilik ve işleme
tabi tutulmamış ürünler, Taraf Ülkelerden birine ihraç edilmeleri halinde menşeini korur.

Yetersiz işçilik veya işlemler
MADDE 9- (1) 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen koşulların yerine getirilmiş olup

olmadığına bakılmaksızın aşağıda belirtilen işlemlerin menşeli ürün statüsü vermede yetersiz
işçilik veya işlem oldukları kabul edilir:

a) Paketleme.
b) Basit karıştırma (Basit karıştırma kimyasal reaksiyonu kapsamaz).
c) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama,

karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri.
ç) Etiketleme, ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici

işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri, parçalara ayırma.
d) Parçalara bölme.
e) Ayırma veya kalibrasyon.
f) İşaretleme.
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g) Setler oluşturma.
ğ) Özel tasarım makineler veya alet veya teçhizat kullanımı ve konuyla ilgili eğitim

gerektirmeyen faaliyetleri kapsayacak şekilde basit montaj.
h) Nakliyat ve depolama süresince ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yö-

nelik koruyucu işlemler.
ı) Ambalaj ayırma ve birleştirme.
i) Yıkama; temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma.
j) Dokuma kumaşları ütüleme veya presleme.
k) Basit boyama ve cilalama işlemleri, tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi

veya tam ağartma, parlatma ve perdahlama.
l) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri.
m) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama,

çekirdeklerini çıkarma.
n) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme.
o) Eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (girdilerden

setler oluşturma dâhil), hayvan kesimi.
(2) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde

yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken bir Taraf Ülkede gerçekleştirilen işlem-
lerin tümü bir arada değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar,

Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar

Nitelendirme birimi
MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla nitelendirme bi-

rimi, Armonize Sistem Nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak
kabul edilen belirli bir üründür. Buna göre;

a) Muhtelif girdilerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize
Sistemde tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürünün tümü, nitelendirme birimini oluş-
turur.

b) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli sayıda
aynı üründen oluşuyorsa her bir ürün, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında mün-
feriden değerlendirilir.

(2) Armonize Sistemin 5 inci Genel Yorum Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma
açısından ürüne dâhil ediliyorsa menşe tespiti açısından da dâhil edilir.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam
MADDE 11- (1) Bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen,

normal olarak bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dâhil edilmiş bulunan ve bu nedenle
ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makine,
alet veya araç içinde mütalaa edilir.

Setler
MADDE 12- (1) Armonize Sistemin 3 üncü Genel Kuralında tanımlanan setler, kendi-

sini meydana getiren tüm ürünler, menşeli ürün ise o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak bir
set, menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine
uygun olarak set, bir bütün olarak menşeli kabul edilir.

Etkisiz unsurlar
MADDE 13- (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için imalatında kul-

lanılabilecek;
a) Enerji ve yakıt,
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b) Tesis ve teçhizat,
c) Makine ve aletler,
ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların,
menşeini belirlemeye gerek bulunmamaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ülkesel Gereklilikler

Doğrudan nakliyat
MADDE 14- (1) Protokol kapsamında sağlanan tercihli muamele, sadece bu Yönet-

meliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf Ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler
için uygulanır. 

(2) Üçüncü ülkelerde aktarma yapılıp yapılmadığına veya geçici olarak depolanıp de-
polanmadığına bakılmaksızın, aracı niteliğindeki bir veya daha fazla üçüncü ülke üzerinden
transit edilen ürünler;

a) Bu transit geçişin, coğrafi nedenlerle veya münhasıran nakil koşullarının değerlen-
dirilmesi suretiyle haklı görülmesi,

b) Ürünlerin söz konusu ülkelerde ticaret veya tüketime konu olmamaları,
c) Ürünlerin yükleme, boşaltma veya iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli

olanların dışında herhangi bir işleme tabi tutulmamaları, 
halinde ihracatçı Taraf Ülkeden doğrudan nakledilmiş sayılırlar.
(3) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, itha-

latçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı yoluyla yapılır:
a) Ürünün, ihracatçı ülkeden transit ülkesi aracılığıyla geçişini kapsayan konşimento

veya tek taşıma belgesi.
b) (a) bendinde belirtilen belgelerin temin edilememesi halinde herhangi bir nevide ika-

me kanıtlayıcı belgeler.
Sergiler
MADDE 15- (1) Taraf Ülkelerin birinden bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönde-

rilen ve sergi sonrasında diğer Taraf Ülkeye ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, yetkili
idarelerin;

a) Bir ihracatçının bu ürünleri bir Taraf Ülkeden serginin yapıldığı ülkeye nakletmesi
ve orada sergilemesi,

b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından diğer Taraf Ülkedeki bir kimseye satıldığı veya
tasarrufuna verildiği,

c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönde-
rildiği durumunu koruyarak sevk edildiği,

ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek
dışında başka bir amaçla kullanılmadığı,

hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla ithallerinde Protokol hükümlerinden yararlanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen veya hazırlanan Menşe İspat

Belgesi, normal usullere uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilir. Bu belge
üzerinde serginin adı ve adresi belirtilir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmele-
rine ilişkin koşullar hakkında ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.

(3) Özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda düzen-
lenmemiş olan, süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi,
tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösterilere birinci fıkra hükümleri uygu-
lanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Eşyanın Menşeinin İspatı, Menşe İspat Belgesinin 

Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri

Menşe İspat Belgesi
MADDE 16- (1) Taraf Ülkelerden biri menşeli ürünler, ithal edilmeleri esnasında bir

örneği Ek-1’de yer alan Menşe İspat Belgesinin ibrazı üzerine Protokolden yararlanır.
Menşe İspat Belgesinin şekli, basımı ve dağıtılması
MADDE 17- (1) Menşe İspat Belgesi ve Başvuru Formu, Ek-1’de yer alan basım tali-

matına ve örneğe uygun olarak ve seri numaraları verilerek Bakanlık veya Bakanlıkça yetki-
lendirilen kuruluşlarca bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.

(2) Menşe İspat Belgesi yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini
imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, Menşe İspat Belgesi ve Başvuru Formunun
bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulması suretiyle düzenlenir.

Menşe İspat Belgesi düzenlenme işlemleri
MADDE 18- (1) Menşe İspat Belgesi ve Başvuru Formu, ihracatçılar veya yetkili ka-

nuni temsilcileri tarafından, aşağıda yer alan hükümler çerçevesinde doldurulur:
a) Belgeler, Taraf Ülkelerin İngilizce dahil resmî dillerinden birinde ihracatçı ülkenin

ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.
b) Belge üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunamaz; de-

ğişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle
yapılır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin belgeyi düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve
gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

c) Menşe İspat Belgesinde bulunması zorunlu bilgilerin beyan edilmesi zorunludur. Bu
alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili
kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına
olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins,
nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilir.

ç) Eşyanın menşe ülkesi belgenin (3) numaralı kutusunda belirtilir.
d) Belgeler, ulusal uygulamadaki istisnalar çerçevesinde, elektronik sistem üzerinden

veya elle doldurulabilir. Elle doldurulmaları halinde;
1) Mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır. Eşyanın tanımı, Menşe İspat Belge-

sinin (7) numaralı kutusunda boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dol-
maz ise tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek boş alan çapraz bir çizgi ile kapa-
tılır.

2) Belgelerde kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk
bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir
çizgi çekilerek kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

İhracatçının ibraz yükümlülüğü
MADDE 19- (1) Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı,

bu belgeleri düzenleyecek gümrük idarelerinin ve/veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya
kuruluşların talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hü-
kümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü-
dür.

Belgelerin elektronik sistem üzerinden sunulması
MADDE 20- (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından 18 inci madde

hükümlerine uygun olarak doldurulan Menşe İspat Belgesi gümrük idareleri ve Bakanlıkça
yetkilendirilen kuruluşlar tarafından onaylanmak üzere elektronik sistem üzerinden sunulur.
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(2) Elektronik sistem üzerinde Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bulu-
nulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan gir-
dilere uygulanan işlem ve işçiliğin, eşyanın imalatında kullanılan Taraf Ülke menşeli girdiler
ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren tüm bilgi ve belgeler ile
birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetkilendirilen
kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir. İlgili mevzuat uyarınca
elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik ortama aktarılmış
belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi
ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve bilgiler,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine ta-
bidir.

Menşe İspat Belgesinin gümrük idaresince incelenmesi, vize edilmesi ve kullanıma
hazır hale getirilmesi

MADDE 21- (1) Gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar,
başvuru formları ile Menşe İspat Belgesinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadı-
ğını kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın 5 inci veya 8 inci madde hükümleri gereğince Türkiye
menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir ka-
nıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Birinci fıkra uyarınca gümrük idareleri; 
a) Menşe İspat Belgesinin bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle

ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkânını orta-
dan kaldıracak şekilde doldurulup doldurulmadığını,

b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla dolaşım belgesindeki ka-
yıtlara uygun olup olmadığını,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu veya sayıldığını,
ürün ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanı sıra, nakliyeciler tarafından

verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri,
fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri ve gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini
incelemek ve ihraç konusu eşyayı 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol eder.

(3) Menşe İspat Belgesi, Protokol ile sağlanan tercihli ticarette yazılı delil olarak ancak
gümrük idaresinin mührü veya kaşesi ile hüküm ifade ettiğinden, bu maddenin yedinci fıkra-
sında belirtildiği şekilde alınan dökümde, belgenin (11) numaralı vize kutusunda elektronik
sistem tarafından basılan ve beyanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı,
vize tarihi, gümrük mührü veya kaşesi yer alır.

(4) Menşe İspat Belgesinin gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru
olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi belgeyi ge-
çersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

(5) Menşe İspat Belgesinin vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat ihracatçıya veya
gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili olmayan kim-
seler tarafından yapılan vize talepleri gümrük idaresince reddedilir.

(6) Düzenlenen Menşe İspat Belgesi fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda ih-
racatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.

(7) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde
yer alan bilgilerin 17 nci maddeye göre belirlenen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede be-
lirtilen şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu Menşe İspat Belgesi üzerine yazıcı
vasıtasıyla dökümü alınır. 
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(8) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri, dökümü alınan Menşe İspat Belgesinin
(10) numaralı kutusunu ve İhracatçı Beyanını yer ve tarih belirterek imzalar.

ALTINCI BÖLÜM
Menşe İspat Belgesinin Sonradan Verilmesi, İkinci Nüsha 

Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi

Menşe İspat Belgesinin sonradan verilmesi
MADDE 22- (1) 21 inci madde hükümlerine istisna olarak, Menşe İspat Belgesi; hata,

istenmeyerek yapılan ihmal veya özel durumlar nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması
veya belgenin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu-
nun gümrük idarelerine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlara tatmin edici bir şekilde is-
pat edilmesi halinde, ürünün sevkiyat tarihinden itibaren altı ayı geçmemek kaydıyla sonradan
düzenlenebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihracatçı söz konusu eşya için ihraç sırasında
Menşe İspat Belgesi verilmediğini veya Menşe İspat Belgesinin Taraf Ülke yetkili idarelerince
teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder. İhracatçının
elektronik sistem üzerinden yaptığı talep ilgili gümrük idareleri ve Bakanlıkça yetkilendirilen
kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri
diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının
talebinin tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde Menşe İspat Belgesi vize edilerek onay-
lanır.

(3) İhracattan sonra verilen Menşe İspat Belgesinin (6) numaralı “Gözlemler” başlıklı
kutusuna, belgenin sonradan verildiğini belirtmek üzere İngilizce “ISSUED RETROSPECTI-
VELY” ifadesi veya bu ifadenin Taraf Ülkelerin resmi dillerindeki uyarlaması yazılır.

İkinci nüsha Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi
MADDE 23- (1) Menşe İspat Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi

hallerinde ihracatçı veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi elek-
tronik sistem üzerinden, ilk belgeyi düzenleyen gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen
kişi veya kuruluşun belgenin ikinci nüshasını onaylamasını talep edebilir.

(2) Gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar, kendilerinde bulunan
ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait belgelere ve ilk belgeye uygun olarak düzenlendiğini
tespit ettikten sonra, ikinci nüsha Menşe İspat Belgesini onaylar.

(3) İkinci nüsha belgenin (11) numaralı gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hü-
küm ifade etmek üzere, ilk menşe ispat belgesinin onay tarihi ve seri numarası yazılır.

(4) İkinci nüsha olarak düzenlenen belgenin (6) numaralı “Gözlemler” başlıklı kutusu-
na, belgenin ikinci nüsha olduğunu belirtmek üzere İngilizce “DUPLICATE” ifadesi veya bu
ifadenin Taraf Ülkeler resmi dillerindeki uyarlaması yazılır.

Menşe İspat Belgesinin değiştirilmesi
MADDE 24- (1) Menşeli ürünler gümrük idaresinin kontrolü altında iken ürünün ta-

mamının veya bir bölümünün Türkiye içinde başka bir yere gönderilmesi gerektiği durumda,
gönderilecek kısım için asıl belge yerine geçmek üzere bir veya birden çok müfrez Menşe İspat
Belgesi düzenlenir ve durum, esas Menşe İspat Belgesi üzerine kayıt düşülür. 

a) Müfrez Menşe İspat Belgesi düzenlenme talebi eşyayı kontrol altında bulunduran
gümrük idaresine yazılı olarak yapılır. İlgili idare tarafından gerekli her türlü inceleme yapılarak
bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde talep yerine getirilir.

b) Düzenlenen müfrez belge Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Menşe İspat
Belgesi olarak kabul edilir.
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c) Esas Menşe İspat Belgesinin tarih ve seri numarası müfrez belgenin veya belgelerin
(6) numaralı "Gözlemler" kutusuna yazılır, aslına ve tüm nüshalarına "MÜFREZ BELGEDİR"
kaşesi basılır.

(2) Bir Taraf Ülkenin gümrük idaresinin kontrolü altında bulunan gümrük antrepolarına
ithal edilen veya konulan Taraf Ülkelerden biri menşeli ürünlerin tamamının veya bir kısmının
diğer bir Taraf Ülkeye gönderilmesi halinde, ürünleri kontrolü altında tutan gümrük idareleri
veya yetkili idarelerince yeni bir Menşe İspat Belgesi düzenlenir. Bu durumda menşe ülkesi
Menşe İspat Belgesinin (3) numaralı kutusuna dercedilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İbraz

Menşe İspat Belgelerinin geçerliliği
MADDE 25- (1) Menşe İspat Belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı

ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilmesi gerekir.
(2) İthalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilecek Menşe İspat Belgeleri, ithalatçı

gümrük idaresine birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden sonra sunulması halinde, gecik-
menin olağan dışı koşullardan kaynaklanması durumunda, uygulanan tercihli muamele çerçe-
vesinde kabul edilebilir.

(3) Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin yetkili idaresi, eşyanın belirtilen son
tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

(4) Menşe İspat Belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması
için bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya
gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili güm-
rüğe başvurulmuş olması gerekir.

(5) İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu bölge müdürlüğüne intikal ettirir. İlgili
bölge müdürlüğü konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat
getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise belgelerin süresini en çok bir ay
uzatabilir.

Menşe İspat Belgesinin ibrazı
MADDE 26- (1) Menşe İspat Belgesi, gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat gereğince

ithalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilir. Söz konusu yetkili idare, Menşe İspat Belgesinin
tercümesini talep edebilir. Ayrıca idare beyannameye ek olarak ithalatçıdan, eşyanın Protokolün
koşullarına uygunluğunu gösteren yazılı bilgi ve belgeleri talep edebilir.

(2) Eşyanın tercihli rejiminden yararlanmasını teminen ibrazı gereken Menşe İspat Bel-
gesinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edileme-
mesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli
rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin
olarak tahsil edilir. Ancak bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne
uygun Menşe İspat Belgesi işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde; ibraz olu-
nan Menşe İspat Belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri
belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun
tespiti kaydıyla tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına
göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.

(3) İbraz edilen Menşe İspat Belgesinde Protokol kapsamında tercihli taviz tanınmayan
eşyanın da belirtilmiş olması halinde tercihli muamele yalnızca belgede yer verilen, Protokol
kapsamında tercihli taviz tanınan eşyaya uygulanır. 
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Parçalar halinde ithalat
MADDE 27- (1) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara binaen,

Armonize Sistemin 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş hal-
de olan ve Armonize Sistemin XVI ncı ve XVII nci bölümlerinde ya da 7308 ve 9406 no.lu
pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için
tek bir Menşe İspat Belgesi, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilir.

Destekleyici belgeler
MADDE 28- (1) Aşağıda sayılan belgeler, bir Menşe İspat Belgesi kapsamındaki ürün-

lerin Türkiye menşeli olduğunu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirdiği hususla-
rını desteklemek amacıyla, 19 uncu maddede belirtilen belgeler arasındadır:

a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleş-
tirilen işlemleri doğrudan kanıtlayıcı nitelikte, örneğin ihracatçı veya tedarikçinin hesaplarında
veya iç muhasebe kayıtlarında yer alan bilgi ve belgeler.

b) Türkiye’de düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan girdilerin menşe sta-
tüsünü tevsik eden, ulusal mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.

c) Türkiye’de düzenlenmiş veya hazırlanmış, girdiler üzerinde Türkiye’de yapılan iş-
çilik veya işlemi tevsik eden, ulusal mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.

ç) Kullanılan girdilerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, Taraf Ülkelerden birinde
bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olan Menşe İspat Belgesi.

Menşe İspat Belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası
MADDE 29- (1) Yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere;
a) Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, 19 uncu mad-

dede belirtilen belgeleri,
b) Menşe İspat Belgesini onaylayan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen

kuruluşlar ihracatçı tarafından kendilerine sunulan tüm vesaiki,
c) İthalatçı ülkenin yetkili idareleri, kendilerine ibraz edilen Menşe İspat Belgesini,
en az üç yıl muhafaza eder.
Farklılıklar ve şekli hatalar
MADDE 30- (1) Menşe İspat Belgesindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini

yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük
farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesin olarak or-
taya konması kaydıyla, söz konusu Menşe İspat Belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan
kaldırmaz.

(2) Menşe İspat Belgesi üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz
konusu olmayan, yazım hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektir-
mez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yetkili İdareler Arasında İşbirliği

Mühür ve adreslerin iletilmesi
MADDE 31- (1) Taraf Ülkelerin yetkili idareleri, kendi idarelerinde Menşe İspat Bel-

gelerini vize ederken kullandıkları mühürlerin örnek baskılarını ve Menşe İspat Belgesinin
kontrolünden sorumlu yetkili idarelerinin adreslerini birbirlerine iletir. Bu bilgilerdeki deği-
şiklikler, diğer Tarafın yetkili idarelerine, değişikliğin hangi tarih itibarıyla geçerli olacağını
belirtmek suretiyle bildirilir.

Karşılıklı yardım
MADDE 32- (1) Taraf Ülkeler, yetkili idareleri vasıtasıyla birbirlerine Menşe İspat

Belgelerinin geçerliliklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde
yardımcı olur.
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Sonradan kontrol talebi
MADDE 33- (1) İthalatçı ülke yetkili idareleri, Menşe İspat Belgesinin sonradan kont-

rolünü talep edebilir.
(2) İthalatçı ülke yetkili idaresi, ihracatçı ülke yetkili idaresince verilen Menşe İspat

Belgesinin gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında ma-
kul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri
sonradan kontrol talebi ile vizeyi yapan ihracatçı ülke yetkili idaresine geri gönderir.

(3) İthalatçı ülke yetkili idareleri Menşe İspat Belgesi ve faturayı yahut bu belgelerin
birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin yetkili
idarelerine geri gönderir. Menşe İspat Belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini
uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.

(4) Sonradan kontrol işlemleri veya eldeki başka bilgilerden bu Yönetmelik hükümle-
rinin ihlal edildiğinin anlaşılması durumunda gümrük idaresi, resen veya Taraf Ülkenin talebi
üzerine inceleme yapar ya da bu tür bir ihlalin belirlenmesi ve önlenmesine yönelik olarak
ivedi bir inceleme başlatır.

Sonradan kontrol işlemleri
MADDE 34- (1) Menşe İspat Belgesinin kontrol talebi, bu belgelerin Bakanlığa (ilgili

bölge müdürlüğüne) gönderilmesi suretiyle yapılır.
(2) Menşe İspat Belgesinin kontrol talebi; belgenin arkasında yer alan doğruluğun kont-

rolü istemi bölümünün, kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili idaresinin adı ve açık
posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılarak doldu-
rulması suretiyle yapılır.

(3) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip mühür, imza ve kaşe koymak su-
retiyle onaylanır.

Sonradan kontrol talebinin incelenmesi
MADDE 35- (1) Kontrol, ihracatçı ülke yetkili idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla,

ihracatçı ülke yetkili idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme
veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

(2) İhracatçı ülke yetkili idareleri Menşe İspat Belgesinin kontrol sonucunu belgenin
arkasında yer alan kontrolün sonucu bölümünü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtir:

a) Birinci veya ikinci açıklamalardan uygun olanın önündeki kutucuğa (x) işareti ko-
nur.

b) Kontrolü yapan yetkili idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılır.
c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
Sonradan kontrol sonuçları
MADDE 36- (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili idaresi, kont-

rol sonucundan en kısa zamanda haberdar edilir.
(2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin Taraf

Ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hüküm-
lerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilir.

(3) 8 inci madde kapsamında kümülasyon uygulandığı hallerde, kontrol sonuçlarına it-
hal edilen girdilere eşlik eden Menşe İspat Belgesinin bir örneği de eklenir.

(4) Gümrük idaresi, kontrol sonucunun beklenmesi süresinde söz konusu ürünlere ter-
cihli muamele uygulanmasını askıya almaya karar verirse ürünlerin gerekli görülen ihtiyati
tedbirlere bağlı olarak serbest bırakılmasını ithalatçıya önerir. Bu önerinin kabulü halinde, söz
konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit
veya teminat mektubu alınarak eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır. Sonradan kontrol ama-
cıyla gönderilen belgelerin, ihracatçı ülke yetkili idaresince doğruluğunun teyidi yapılarak geri
gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.
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(5) Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz ko-
nusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkân verecek ölçüde
yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke yetkili idareleri, istisnai
durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Protokol hükümlerinin uygulanmasını redde-
der.

Anlaşmazlıkların çözümü
MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana

gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Yönetmeliğe ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli
kuruluşlarca Bakanlığa (Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne) ileti-
lir.

(2) Bu tereddüt ve anlaşmazlıklardan 33 ila 36 ncı maddelerde belirtilen sonradan kont-
rol işlemlerine ilişkin olup Taraf Ülkeler yetkili idarelerince kendi aralarında çözümleneme-
yenler veya 1 inci maddede belirtilen Anlaşmanın yorumlanmasında ortaya çıkan sorunlar An-
laşmanın 28 inci maddesi uyarınca Ticaret Müzakereleri Komitesine sunulur.

(3) Tatmin edici bir çözüme varılamaması halinde, etkilenen Taraf, Ticaret Müzakereleri
Komitesine başvurarak sorunun çözümü için geçici bir alt komite kurulmasını talep edebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cezalar
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 4458 sayılı Güm-

rük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yürürlükteki
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Serbest bölgeler
MADDE 39- (1) Yetkili gümrük idaresi, nakliyeleri esnasında bir serbest bölgeyi kul-

lanan ve bir Menşe İspat Belgesi kapsamında ticarete konu olan eşyanın başka eşyayla değiş-
tirilmemesinin veya hasara uğraması ve bozulmasını önleyici normal işlemler dışındaki her-
hangi bir işleme tabi tutulmamasının temini konusundaki her türlü tedbiri alır.

(2) Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, Taraf Ülkelerden biri menşeli herhangi bir
ürün, bir Menşe İspat Belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal edildiği ve bir işçilik veya
işlemden geçirildiği takdirde, tatbik edilmiş olan işçilik veya işlemin bu Yönetmelik hüküm-
lerine uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebi üzerine yeni bir Menşe İspat Belgesi, ilgili
gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar tarafından düzenlenir.

Transit haldeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçici hükümler 
MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve Protokolün yürürlüğe gir-

diği tarihte transit halinde olan ya da antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan
eşyaya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine söz konusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın
14 üncü madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle
beraber ihracatçı ülkenin gümrük idaresince sonradan verilmiş bir Menşe İspat Belgesinin su-
nulması kaydıyla tercihli rejim uygulanabilir.

Diğer hususlar
MADDE 41- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında Gümrük Yönetme-

liğinin ilgili hükümleri uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 7596 

—— • —— 
Karaman 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 7588 
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Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 7514 

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

 
 7515 
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Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 7578 

—— • —— 
Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7648 
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Hatay İnfaz Hakimliğinden: 

 
 7471 

—— • —— 
Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7516 

—— • —— 
Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7517 
 
  



29 Haziran 2022 – Sayı : 31881 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KISIM 13 KALEM FIRIN EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü 

ihtiyacı 2 Kısım 13 Kalem Fırın Ekipmanı teknik şartnamesine, malzeme listesine ve teknik 

şartnamede belirtilen kalemlerdeki istenilen markalardan birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, malzeme listesi, teknik şartnamede belirtilen kalemlerdeki istenilen 

markalardan birine uygun ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 06/07/2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine, 

malzeme listesine ve teknik şartnamede belirtilen kalemlerdeki istenilen markalardan birine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları iç zarfları 

daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSCM8MAK3Z 

    7606/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Çorum Belediye Başkanlığından: 
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Kuruçay ve Gülabibey 

Mahallesinde bulunan, Cinsi Arsa vasfında olan, aşağıda nitelikleri belirtilen 2 adet taşınmaz; 

S. 

NO 
MAH. 

TARİH VE 

SAATİ 
PAFTA ADA PARSEL 

TOPLAM 

m2 

İMAR 

DURUMU 

MUH. BED. 

TL 

GEÇ. TEM. 

TL 

1. Kuruçay 
20.07.2022 

Saat.14:00 

G33C-

20A-1B 
274 1 

7021,28 

m2 

E:0,40 

Yençok: 2 

Kat Konut 

Alanı 

8.425.000,00-

TL 

252.750,00-

TL 

2. Gülabibey 
20.07.2022 

Saat.14:30 

G33C-

24B-3C 
4729 4 

2393,09 

m2 

E:1,75 

Yençok: 8 

Kat (TİCK) 

5.750.000,00-

TL 

172.500,00-

TL 

Bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı 
Teklif Arttırma Usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde ayrı ayrı satılacaktır. 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL 
karşılığında temin edilebilir ve görülebilir. 

İhale Tarihi ve Yeri: 20.07.2022 Çarşamba günü İlanda Belirtilen saatlerde Belediyemiz 
Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerde Aranan Belgeler:  
A)  Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi.  
B)  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez).  
C)  İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; yıl içerisinde alınmış halen 

faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt 
belgesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

D)  Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekâletnamesi.  

E)  Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun).  
F)  Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 
teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 
teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 
ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz.  

G)  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  
H)  İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.  
I)  İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.  
İ)  Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma 

yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) 
*Yukarıda belirtilen ihalelere katılacak olanların istenilen belgeleri eksiksiz olarak 

tamamlayıp, en geç 20.07.2022 Çarşamba günü Saat 13.45’e kadar belediyemiz Turgut Özal İş 
Merkezi 4. Kat Meclis salonunda bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul 
edilmeyecektir.  

Keyfiyet ilan olunur. 7521/1-1 
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BALAST ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/640128 

İşin Adı  : 2. Bölge Müdürlüğü Mahmutlar İstasyonu 20000 m³-

Alpu İstasyonu 10000 m³ Balast Alım İşi 

İhale Türü - Usulü  :  Mal Alımı - Açık İhale Usulü 

1- İdarenin 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Behiçbey/ 

YENİMAHALLE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 520 8391 - 520 8771 

c) Elektronik Posta Adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik Dokümanının  

Görülebileceği İnternet Adresi  : www.tcdd.gov.tr 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 30.000 METREKÜP BALAST ÜRETİLMESİ 

b) Teslim [Yeri / Yerleri]  : MAHMUTLAR İSTASYONU - ALPU İSTASYONU 

(Teknik şartnamede belirtilmiştir). 

c) Teslim [Tarihi / Tarihleri] : Sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 30 (otuz) 

takvim günü içerisinde yer teslimi yapılıp işe 

başlanacaktır. 2 parti şeklinde (1. Parti 30 (otuz) gün 

içerisinde, 2. Parti 1. Partinin tesliminden sonra 30 

(otuz) gün içerisinde) Toplam 60 takvim günü. Parti 

miktarları ve boşaltılacak sahalar Teknik Şartnamede 

belirtilmiştir. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik /  

   Yeterlik Değerlendirmesinin :  

a) Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu 

b) Tarihi ve Saati : 19.07.2022 - 15:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 19.07.2022 saat:15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 

veznesinden KDV- Dahil 1000,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    7597/1-1 
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BALAST ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/581120 
İşin Adı  :  2. Bölge Müdürlüğü Başköy İst. 30.000 m³-Bereket İst. 

20.000 m³ - Esenkent İst. 10.000 m³ - Eskipazar İst. 
5.000 m³ - Bolkuş İst. 15.000 m³ - Kayadibi İst. 10.000 m³ 
- İsmetpaşa İst. 22.000 m³-Balast Ocağı Sayding 
25.000 m³ - Balıkısık İst. 10.000 m³ Balast Alım İşi 

İhale Türü - Usulü  : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Behiçbey/ 

YENİMAHALLE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 520 0391-520 8781 - 312 520 8949 
c) Elektronik Posta Adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik Dokümanının  
 Görülebileceği İnternet Adresi  : www.tcdd.gov.tr 
2- İhale Konusu Malın   
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 147.000 METREKÜP BALAST ÜRETİLMESİ 
b) Teslim [Yeri / Yerleri]  : Başköy İstasyonu - Bereket İstasyonu-Esenkent 

İstasyonu - Eskipazar İstasyonu - Bolkuş İstasyonu - 
Kayadibi İstasyonu - İsmetpaşa İstasyonu (Teknik 
şartnamede belirtilmiştir). 

c) Teslim [Tarihi / Tarihleri] : Sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 30 (otuz) 
takvim günü içerisinde yer teslimi yapılıp işe 
başlanacaktır. 2 parti şeklinde (1. Parti 30 (otuz) gün 
içerisinde, 2. Parti 1. Partinin tesliminden sonra 30 
(otuz) gün içerisinde) Toplam 60 takvim günü. Parti 
miktarları ve boşaltılacak sahalar Teknik Şartnamede 
belirtilmiştir. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik /  
    Yeterlik Değerlendirmesinin :    
a) Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu 
b) Tarihi ve Saati : 19.07.2022 - 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 19.07.2022 saat:11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 
veznesinden KDV- Dahil 1000,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7598/1-1 
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53 ADET MAKAS FERŞİ İÇİN HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğünden (Sivas): 
İhale Kayıt No : 2022/639339 
1- İdarenin:  
a) Adresi : İstasyon Caddesi No: 1   58030 - Merkez / SİVAS 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 346 03 97 - 0 346 222 23 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 53 

Adet Makas Ferşi Hizmet Alımı işi. (Kayseri-Sivas-Erzurum ve Kars Arasındaki Muhtelif 
İstasyonlar) 

3- Yukarıda belirtilen hizmet alımı Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosuna (3 kat, 325 
nolu oda) 19/07/2022 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda 
belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda) 

5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosunda 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale 
doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 300,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale 
Komisyon Bürosundan 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. 
    7625/1-1 

—— • —— 
556 ADET ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET ALIMI 

İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğünden (Sivas): 
İhale Kayıt No : 2022/639725 
1- İdarenin:  
a) Adresi : İstasyon Caddesi No: 1   58030 - Merkez / SİVAS 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 346 03 97 - 0 346 222 23 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 556 Adet Alüminotermit ray kaynağı 

yaptırılması hizmet satın alınması işi. (Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum ve Kars arasındaki 
muhtelif istasyonlarda yapılacaktır) 

3- Yukarıda belirtilen hizmet alımı Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosuna (3 kat, 325 
nolu oda) 19/07/2022 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda 
belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda) 

5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosuna 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale 
doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 200,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale 
Komisyon Bürosundan 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. 
    7626/1-1 
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SÜLFÜRİK ASİT HATLARININ TEFLON HATLARLA DEĞİŞTİRİLMESİ VE YERİNE 

MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

Sülfürik Asit Hatlarının Teflon Hatlarla Değiştirilmesi ve Yerine Montajı İşi 4734 sayılı 

KİK 3-g İstisna Kapsamında Kapalı Zarfla Teklif Alma Yolu İle İhale Edilecektir. İhaleye İlişkin 

Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/655873 

1-İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sülfürik Asit Hatlarının Teflon Hatlarla Değiştirilmesi 

ve Yerine Montajı İşi 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 22 Temmuz 2022 günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 150,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı KİK 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    7535/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Artvin Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ARTVİN ORMAN BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 19.07.2022

Saati 10:00 

İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ARTVİN ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ Yeri https://esatis.ogm.gov.tr

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m)

Miktarı Parti 
Sayısı

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici Teminat 
TL Adet m3/Ster/K 

1 
ZEYTİNLİK 

OİŞ 

İbreli + 
Yapraklı 

Dikili Ağaç 
  898 2665,743 1 1.705,00 136.353,00 

  TOPLAM     898 2665,743 1 1.705,00 136.353,00
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (On) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 12,00 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 1.60 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi İçin         
Telefon: 0(466) 212 4486      
Fax No: 0(466) 212 2660      
 7488/1-1 
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1 ADET KAZAN KOMPANSATÖRÜ VE 2 ADET KANAL KOMPANSATÖRÜ  

SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İstanbul Doğalgaz Santralleri 

İşletme Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt Numarası : 2022/642828 

İşin Adı : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme 

Müdürlüğü İhtiyacı Olan 1 Adet Kazan Kompansatörü 

ve 2 Adet Kanal Kompansatörü Alımı İşi 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 

1 - İdarenin 

a) Adresi : AMBARLI MAH. DOLUM TESİSLERİ YOLU 

MEVKİİ 34315 

b) Telefon ve Faks Numarası : 212 875 9100 - 212 875 9113 

c) Elektronik Posta Adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 

    Görülebileceği İnternet Adresi : www.euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Kazan Kompansatörü ve 2 Adet Kanal 

Kompansatörü Alımı - Mal Alımı 

b) Teslim [Yeri / Yerleri] : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim [Tarihi / Tarihleri] : Teslim süresi 60 Takvim Günüdür 

3- İhalenin / Ön Yeterlik/ 

    Yeterlik Değerlendirmesinin : 

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 26.07.2022 - 11:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

İmalatçı firmaya ait, RAL-GZ 719 Expansion Joint Quality Assurance veya ESA 

(European Sealing Assocition) üyeliğine sahip olacaktır. Bu belgeyi teklifinde sunmayan 

isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır. 

    7639/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI/BİLİM 

DALI/PROGRAM 

KADRO 

UNVANI
ADET 

ARANAN 

KOŞULLAR 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Plastik ve 

Rekonstrüktif Cerrahi 

Anabilim Dalı 

 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 -- 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 -- 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü 
-- 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans ve yüksek 

lisans derecelerini 

Psikoloji alanında 

yapmış olmak. 

Doktora derecesini 

Klinik Psikoloji 

alanında almış olmak.

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 Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-

İstanbul Tel: (212) 275 75 83(169 dahili), Fen Edebiyat Fakültesi için Fen Edebiyat Fakültesi 

Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83 (139 dahili)’na 

teslim etmeleri gerekmektedir.  

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.   

 7467/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

62699 adanın güneyindeki park alanında regülatör alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi 

İlan Panosuna alınmıştır. 

    7416/1-1 
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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; 

Yalova ilinde faaliyet gösteren 3968 belge no’lu YALOVA ORKA Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Yalova ilinde faaliyet gösteren 3967 belge no’lu YALOVA ÖNER Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Muğla ilinde faaliyet gösteren 3961 belge no’lu YEDİKITA 48 Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Muğla ilinde faaliyet gösteren 3960 belge no’lu KIYIKENT 48 Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 3954 belge no’lu ESPAR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Hatay ilinde faaliyet gösteren 3944 belge no’lu BİLGİ TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Denizli ilinde faaliyet gösteren 3935 belge no’lu BEYOĞLU Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerinin yapı denetim izin belgeleri, Bakanlık Makamının 23.06.2022 tarih ve 3981477 sayılı 

Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 

    7520/1/1-1 

—— • —— 

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; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 804 dosya no’lu VİZYON Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

yapı denetim izin belgesi, Bakanlık Makamının 23.06.2022 tarih ve 3981494 sayılı Olur'u ile 

geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 

    7520/2/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 7536/1-1 
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

İPTAL İLANI 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulumuzun 20.06.2022 tarihli ve 31872 sayılı Resmî 

Gazete’de aşağıdaki tabloya göre yayımlanan Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı öğretim 

görevlisi kadro ilanımız iptal edilmiştir. 

SIRA 

NO 
PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 
UNVAN ALES İLAN ÖZEL ŞARTI 

5 

Bilişim 

Güvenliği 

Teknolojisi 

2 
Öğretim 

Görevlisi 
70 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, 

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 

bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olmak, ilgili bölümlerin herhangi birinde 

tezli yüksek lisans yapmış olmak 

İlgililere ilanen duyurulur. 7654/1-1 

—— • —— 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. üretim biriminin talebi olan 10.000 Çuval 

Pidelik Un ihalesi 30.10.2020 tarihinde 2020/564964 İhale Kayıt No ile yapılan ve 06.11.2020 

tarihinde sözleşmeye bağlanan 10.000 Çuval Pidelik Un alımı ihalesinde; 

Emek Un ve İrmik San Tic. A.Ş. (Adres: Gülveren Mah. Nasreddin Hoca Bulvarı Yeni 

Sanayi Sitesi No: 17 Polatlı/ANKARA, Polatlı Ticaret Odası Sicil No: 1416, Vergi Dairesi Polatlı 

Vd/333 006 4729) ile bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan Adil ÇINAR 

(T.C. Kimlik No: 15673136024) 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesi gereğince 18.11.2021 tarih 

ve 31663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; 

Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 28.04.2022 tarihli ve E.2021/2292 sayılı kararı ile verilen 

“DAVA KONUSU İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI” yönündeki kararına 

istinaden, yasaklama işlemi kaldırılmıştır. 

    7638/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7610/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 7612/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 7613/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 7614/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 7615/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 7616/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7602/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7602/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7602/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7602/4/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7602/5/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7602/6/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7617/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7618/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7611/1-1 
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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: 29/06/2022 - 21/07/2022 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

PROGRAMI 
UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
TARİH 

OSMANLI 

MÜESSESELERİ 

VE MEDENİYETİ 

TARİHİ 

DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ YAKINÇAĞ 

TARİHİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK, 

OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ 

ALANINDA ÇALIŞMALARI 

BULUNMAK. 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
COĞRAFYA 

BÖLGESEL 

COĞRAFYA 
DOÇENT 1 1 

HİDROGRAFYA ALANINDA VE 

KIYI ÇİZGİSİ İLE SULAK 

ALANLARIN DEĞİŞİMLERİ 

ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI 

OLMAK. 

FEN FAKÜLTESİ FİZİK KATIHAL FİZİĞİ PROFESÖR 1 1 

FİZİK ANABİLİM DALINDA 

DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK. 

YARIİLETKEN AYGITLARIN 

YAPIMI, ELEKTRİK VE 

DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİN 

İNCELENMESİ KONUSUNDA 

ÇALIŞMALAR YAPMAK. 

FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BOTANİK DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ BİYOLOJİ 

ALANINDA ALMIŞ OLMAK., 

NEHİR EKOLOJİSİ VE JİPS 

EKOLOJİSİ ÇALIŞMALARI 

OLMAK. 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

FİNANS VE 

BANKACILIK 

MENKUL 

KIYMETLER VE 

BORSA 

PROFESÖR 1 1 

FİNANS ALANINDA DOÇENT 

UNVANI ALMIŞ OLMAK. HİSSE 

SENETLERİ, FİNANSAL İÇERME 

VE FİRMA İFLASLARI 

KONULARINDA BİLİMSEL 

ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK. 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İŞLETME 
YÖNETİM VE 

ORGANİZASYON 
PROFESÖR 1 1 

DOÇENTLİK UNVANINI YÖNETİM 

VE STRATEJİ ALANINDA ALMIŞ 

OLMAK. YÖNETİM VE 

ORGANİZASYON ALANINDA 

ULUSLARARASI HAKEMLİ 

DERGİLERDE YAYINLAR YAPMIŞ 

OLMAK. ÖRGÜT KURAMLARI VE 

YÖNETİMDE DAVRANIŞSAL 

STRATEJİ ALANLARINDA 

ÇALIŞMALARI OLMAK. 
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İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İKTİSAT İKTİSAT TEORİSİ DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ ULUSLARARASI 

İKTİSAT BİLİM ALANINDAN 

ALMAK. ULUSLARARASI 

TİCARET, DOĞRUDAN YABANCI 

YATIRIMLAR VE ÇİN HALK 

CUMHURİYETİ'NİN TİCARETİ İLE 

İLGİLİ ÇALIŞMALARI OLMAK. 

İSLAMİ İLİMLER 

FAKÜLTESİ 

TEMEL İSLAM 

BİLİMLERİ 
FIKIH DOÇENT 1 1 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNU 

OLMAK. TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 

ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ 

OLMAK. FIKIH USULÜ, İSLAM 

AİLE HUKUKU, İSLAM CEZA 

HUKUKU, İBADET VE MUAMELAT 

FIKHI ALANLARINDA 

ÇALIŞMALARI OLMAK. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

KİMYA 

MÜHENDİSLİĞİ 

PROSES VE 

REAKTÖR 

TASARIMI 

DOÇENT 1 1 

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA 

DOÇENT UNVANINI ALMIŞ 

OLMAK. KİMYASAL DÖNGÜLÜ 

YANMA KONULARINDA ÇALIŞMA 

YAPMIŞ OLMAK. 

YAPRAKLI 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

BİTKİSEL VE 

HAYVANSAL 

ÜRETİM 

TARLA BİTKİLERİ PROFESÖR 1 1 

TARLA BİTKİLERİ, TAHILLAR 

YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI 

ALANINDA DOÇENTLİK ALMIŞ VE 

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER 

KONUSUNDA ÇALIŞMALAR 

YAPMIŞ OLMAK. 

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar; 
Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik 

Personel Başvuru Formu (www.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili 
ilan metninden temin edilecek ve sadece bu iki belgenin çıktısı alınıp başvuru sahibi tarafından 
onaylanarak ilgili birime teslim edilecek olup, aşağıda belirtilen tüm belgeler mutlaka Başvuru 
Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında teslim edilecektir.) 

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (6 Adet)" İçin İstenen Belgeler 
1. Fotoğraf 
2. Özgeçmiş, 
3. 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), 

4. Başlıca Araştırma Eserinin Belirtildiği Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi, 
5. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönergesi’ndeki formata uygun. 
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet 

belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan 
belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti), 

7. KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı 
Dil Sınavına İlişkin belge. (Varsa) 
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Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 6 Adet CD/DVD veya Flash Belleği Personel 

Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir. 

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar; 

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik 

Personel Başvuru Formu (www.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili 

ilan metninden temin edilecek ve sadece bu iki belgenin çıktısı alınıp başvuru sahibi tarafından 

onaylanarak ilgili birime teslim edilecek olup, aşağıda belirtilen tüm belgeler mutlaka Başvuru 

Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında teslim edilecektir.) 

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)" İçin İstenen Belgeler 

1. Fotoğraf 

2. Özgeçmiş 

3. 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), 

4. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi, 

5. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönergesi’ndeki formata uygun. 

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet 

belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan 

belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti), 

7. KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı 

Dil Sınavına İlişkin belge. (Varsa) 

Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği 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. Başvuru süresi: 

Başvuru Başlama Tarihi : 29/06/2022 

Son Müracaat Tarihi ve Saati : 21/07/2022 Saat: 17:00 

3. 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. 

4. Açılmayan, arızalı, içeriği eksik, boş çıkma vb. CD/DVD veya Flash Belleklerde 

oluşabilecek teknik aksaklılarda, sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

5. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla 

kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır. 

6. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri: 

BİRİMİ TELEFON ADRESİ 

Personel Daire 

Başkanlığı 

0 376 218 95 13 / 

7154 - 7157 

Çankırı Karetekin Üniversitesi Rektörlük Binası 1. 

Kat Uluyazı Kampüsü Merkez / ÇANKIRI 

NOT: Ayrıntılı bilgiye www.karatekin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

    7522/1-1 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 29 Haziran 2022 – Sayı : 31881 

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili 
maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.  

Başvuru Evrakları: 
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 

bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.), 
2. 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Örneğine 

https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir), 
3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,  
4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı 

veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından 
ulaşılabilir), 

6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,( https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ 
adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir), 

7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) (https://personel. 
istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir), 

8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet), 
9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
10. Kimlik Fotokopisi 
11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını 

gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için), 
12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet), 
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, e-
Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge), 

14. İlanın bir adet fotokopisi, 
15. Profesör kadroları için 8 (sekiz) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 

6 (altı) adet USB bellek. (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme 
dosya hazırlama düzenine göre hazırlanmalıdır.)  

USB içerikleri: 
-Başvuru dilekçesi (imzalı), 
-Özgeçmiş ve yayın listesi, 
-Yabancı Dil Belgesi, 
-Diplomalar,  
-Doçentlik Belgesi, 
-Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formu, 
-Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu 
-Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname) 
-Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler. (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri 

ayrıca belirtilmelidir.) 
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Açıklamalar: 
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 

2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Denkliğinin 
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 
veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

4. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 
yapılacak olup; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu başvuruları ise ilana çıkılan birimlere yapılacaktır.  
5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15. (onbeşinci) gündür. 
6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda 

belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 
olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai 

bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne 

ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)  
7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik 
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen 

%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 
bulunmamaktadır. 

8. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 
girmemiş olanlar, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar 

kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire 
Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir. 

9. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim 

Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede 
yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve 

üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari 
kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz. 

10. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 
atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 

anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir.  

11. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 
21.03.2022 tarihli, E.20148 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 

16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu 
atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama 

gerçekleştirilemeyecektir. 
12. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.  

13. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir. 
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 29.06.2022 

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ  : 13.07.2022 (mesai saati bitimi itibariyle) 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 29 Haziran 2022 – Sayı : 31881 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

Nükleer Tıp PROFESÖR 1 
PET-BT ve radyonüklid 
tedavi alanında deneyimli 
olmak. 

Ortopedi ve Travmatoloji PROFESÖR 1 
İllizarov ve Deformite 
Cerrahisi alanında 
deneyimli olmak. 

Göğüs Hastalıkları DOÇENT 1 

Spor Hekimliği  
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

 

Ortopedi ve Travmatoloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

El Cerrahisi Yan Dal 
Uzmanlığını almış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ 
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku DOÇENT 2 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Genel Dil Bilimi PROFESÖR 1 
Yeni Türk Edebiyatı PROFESÖR 1 
Toplumsal Yapı ve Değişme PROFESÖR 1 
Müzecilik DOÇENT 1 
Tarih Öncesi Arkeolojisi DOÇENT 1 
Leh Dili ve Edebiyatı  DOÇENT 1 

Paleoantropoloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

 

Toplumsal Yapı ve Değişme 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

 

FEN FAKÜLTESİ 
Moleküler Biyoloji ve Genetik PROFESÖR 1 

Moleküler Biyoloji ve Genetik DOÇENT 1 

İnsan hücrelerinde 
kanser,hücre ölümü 
mekanizmaları ve kanser 
hücrelerinde ilaç adayı 
moleküller alanında 
bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

Genel Fizik DOÇENT 1 

Polimer ince filmlerin 
dielektrik özellikleri 
alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak.

Analitik Kimya 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Patlayıcı ve Antioksidan 
alanlarında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak.
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İKTİSAT FAKÜLTESİ 

Yönetim Bilişim Sistemleri DOÇENT 1 
Optimizasyon alanında 
bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak.

Mali İktisat 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ
1 

Mali İktisat alanında 
bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Bölgesel Güvenlik ve Dış 
Politika alanlarında 
bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ 
Farmakognozi DOÇENT 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi PROFESÖR 1
Protetik Diş Tedavisi PROFESÖR 1
İŞLETME FAKÜLTESİ 
Sayısal Yöntemler PROFESÖR 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
Genel Gazetecilik DOÇENT 1

Reklamcılık 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ
1  

Genel Gazetecilik 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ
1  

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Deniz Biyolojisi DOÇENT 1
İçsu Kaynakları ve Yönetimi DOÇENT 1

İçsu Kaynakları ve Yönetimi 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ
1 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

İslam Tarihi 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ
1  

MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Şehir ve Bölge Planlama PROFESÖR 1
DEVLET KONSERVATUVARI 
MÜDÜRLÜĞÜ  

Piyano 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ
1  

AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP 
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

   

Moleküler Tıp PROFESÖR 1

İmmünoloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ
1 

 

HAVACILIK PSİKOLOJİSİ 
ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ    

Havacılık Psikolojisi PROFESÖR 1
Duyurulur. 7487/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
–– Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında

Yönetmelik
–– İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi

(TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli
Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2022 Tarihli ve 11037 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2022 Tarihli ve 11038 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2022 Tarihli ve E: 2022/9, K: 2022/80 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/25711 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


