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Kuruluş amacı 
M A D D E 1. — Bu Kanun ile, laboratuvar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurt 

içi ve yurt dışındaki kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası 
standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle ürün/hizmet, sistem, personel ve 
laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla, merkezi 
Ankara'da olmak üzere Başbakanlıkla ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve 
malî özerkliğe sahip, Türk Akreditasyon Kurumu, kısa adı TÜRKAK kurulmuştur. 

Tanımlar 
M A D D E 2. — Bu Kanunda geçen; 
Kurum : Türk Akreditasyon Kurumunu, 
Akreditasyon : Kurum tarafından; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının 

ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin 
onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini, 

Akredite etmek : İlgili mevzuat çerçevesinde ihtiyarî veya zorunlu alanlarda, özel veya kamu 
laboratuvarlarının, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş 
teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğinin Kurum tarafından onaylanmasını, 

Belge : Faaliyet alanına göre, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuatı 
çerçevesinde zorunlu alanlarda belge vermek üzere yetkilendirilen özel veya kamu laboratuvarları, 
muayene ve belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen, standart ve teknik düzenlemelere 
uygunluğu gösteren belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu alanlar dışında kalan standart ve 
teknik düzenlemelere uygunluğu gösteren belgeleri, 

Belgelendirme : Ürün/hizmet, laboratuvar, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik 
düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak belirlenmesi faaliyetlerini, 
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Denetleme : Bir kuruluşun faaliyetlerinin, kullandığı laboratuvar, sistemler ve personelinin 
tanımlanmış düzenlemelere ve/veya standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesini, 

Standart : Mutabakat sağlanmış ve kabul edilmiş bir kurumca onaylanmış, mevcut şartlar altında 
en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için, 
faaliyetler ve sonuçlarıyla ilgili kurallar, kılavuzlar veya karakteristikler ihtiva eden dokümanı, 

Teknik Düzenleme : Ürün özelliklerini, işleme veya üretim yöntemlerini, idarî hükümler de dahil 
olmak üzere belirten ve uyulması zorunlu olan dokümanı, 

Belgelendirme Kuruluşu : Belirlenen standartlara veya teknik düzenlemelere uygunluğun 
belgelendirmesini yapan kuruluşu, 

Kalibrasyon : Belirli koşullar altında, bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği 
değerler veya bir ölçüm gereci veya bir referans malzemenin verdiği değerler ve ölçüm standartları 
ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisini, 

Kalite : Bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyacı karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan 
karakteristiklerinin tümünü, 

İşaretleme : Bir ürün veya ürün grubunun ulusal ve uluslararası standartlar ve/veya ilgili 
mevzuata sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması çerçevesinde uygun olduğunu 
göstermek için belirli bir işaretin kullanılmasını, 

İfade eder. 
Kurumun görev ve yetkileri 
M A D D E 3. —Kurumun görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Kurum faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, akreditasyon ile ilgili gerekli kriter ve 

önlemleri belirlemek, bunları uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek, düzeltmek ve yürürlükten 
kaldırmak, 

b) Akredite edilmek üzere başvuruda bulunan; laboratuvar, ürün/hizmet, sistem, personel ve 
benzeri belgelendirme konularında faaliyet gösteren özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının 
ilgili standartlara ve kriterlere göre değerlendirmesini yapmak ve bu değerlendirme sonucunda 
kuruluşun akredite edilip edilmemesine karar vermek, akredite edilen kuruluşları izlemeye almak ve 
gerektiğinde geçici veya devamlı olarak akreditasyon kararını durdurmak ve bu alanlarda faaliyette 
bulunacak tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 

c) Akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen işaret ve belgelerin kullanımını özendirici 
düzenlemeler yapmak, 

d) Uluslararası, bölgesel ve diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşları ile ilişkiler kurmak, 
işbirliğinde bulunmak, 

e) Akreditasyon amacıyla başvuran kuruluşların müracaatı, değerlendirilmesi ve akredite 
edilmesi ile ilgili olarak elde edilmiş bilgilerin gizliliğini sağlamak, 

f) Akreditasyonun önemini ve kalite bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, 
g) Görev alanına giren konularda, eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 
h) Faaliyet alanına giren konularda hizmet satın almak, 
i) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, yaptırmak, 

satmak, kiralamak, rehin ve ipotek tesis etmek, 
j) Faaliyet alanıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmek. 
Organlar 
M A D D E 4. — Kurumun organları şunlardır : 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Denetim Kurulu, 
d) Genel Sekreterlik. 
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Genel Kurul 
M A D D E 5. — Genel Kurul, Kurumun en üst karar organı olup; 
a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığından üçer temsilci; Millî Eğitim 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığından birer 
temsilciden, 

b) Türk Standartları Enstitüsünden üç temsilci; Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı, Rekabet Kurumu, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinden birer temsilciden, 

c) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği "TOBB" ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisinden üçer temsilci; en fazla üyeye sahip ilk altı Sanayi Odaları ve en 
fazla üyeye sahip ilk iki Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odalarından birer temsilci, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Türk Loydu Vakfından birer temsilci; 
Kurumca akredite edilmiş en fazla üç kuruluştan, Yönetim Kurulu önerisiyle ve Genel Kurul 
tarafından oy çokluğu ile üç yıl için seçilecek birer temsilciden, 

Meydana gelir. 
Genel Kurulun toplantı usul ve esasları 
M A D D E 6. — Genel kurul toplantıları, üyeler arasından seçilecek bir başkan ve iki üyeden meydana 

gelen Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Başkanlık Divanına 
seçilemez. 

Genel Kurul, her yıl Mayıs ayı içinde olağan olarak toplanır. Olağan toplantı çağrısı Yönetim 
Kurulunca yapılır. Genel Kurulun toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile gerekli çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yer ve zamanı toplantıdan en az onbeş gün önce taahhütlü 
mektup gönderilmek suretiyle duyurulur. 

Genel Kurul; Yönetim veya Denetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin üçte birinin 
isteği üzerine aynı yöntemle olağanüstü toplantıya çağırılır. 

Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci 
toplantı, katılan üyelerle yapılır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile alınır. 

Genel Kurulun görev ve yetkileri 
M A D D E 7. —Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek, 
b) Yönetim Kurulunu ibra etmek, 
c) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçe, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur hakkı, 

Denetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile Genel Kurul üyelerinin toplantı huzur hakkı ve bu 
kapsamdaki malî konular hakkında karar vermek, 

d) Ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinde çalıştırılacak personelin kadro 
unvanları ve kadro sayıları hakkında karar vermek, kadro sayısını gerektiğinde en fazla 75 kişiye 
kadar artırabilmek, 

e) Gerekli görülen hallerde bu maddenin (d) bendindeki yetkilerin Yönetim Kuruluna devrine 
karar vermek. 

Yönetim Kurulu 
M A D D E 8. —Yönetim Kurulu, Madde 5'te yer alan (a) grubundaki kuruluş temsilcilerinden üç, 

(b) grubundaki kuruluş temsilcilerinden iki ve (c) grubundaki kuruluş temsilcilerinden iki olmak 
üzere Yönetim Kurulu Başkanı dahil toplam yedi üyeden oluşur. Herhangi bir kuruluştan birden 
fazla temsilci Yönetim Kurulunda yer alamaz. Yönetim Kurulu Başkanı (a) grubu üyeleri arasından 
seçilir. Ayrıca her gruptan iki kişi olmak üzere, altı yedek üye seçilir. 
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Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri; Genel Kurul üyeleri arasından bu maddenin birinci fıkrası 
esasları çerçevesinde grupların kendi içinde gizli oyla ve ayrı ayrı seçilir. Bu seçimler yargı gözetim 
ve denetiminde yapılır. 

Yönetim Kurulu üç yıl için seçilir ve Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan 
yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri Kurumun sürekli personeli değildir. 

Yönetim Kurulunun alacağı kararlar, Genel Sekreter tarafından yürütülür. 
Yönetim Kurulu üyelerinin; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1 numaralı, 4 
numaralı ve 5 numaralı alt bentlerindeki şartları taşımaları, 

b) Ürün, hizmet, laboratuvar, sistem ve personel akreditasyonu ile standartlar konularında bilgi 
sahibi olmaları, 

c) Yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık eğitim veren bir Yüksek Öğrenim Kurumundan 
mezun olmaları, 

d) İngilizce, almanca ve fransızca dillerinden en az birini bilmeleri, 
e) Kamu ve/veya özel sektörde en az on yıl çalışmış olmaları, 
Şarttır. 
Yönetim Kurulu üyeleri ibraları hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantılarında oy 

kullanabilirler. 
Kurum, Yönetim Kurulu başkanı veya yokluğunda başkan yardımcısı tarafından temsil edilir. 
Yönetim Kurulu toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen mazeretler dışında 

herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam dört kere iştirak etmeyen üyenin Yönetim 
Kurulu üyeliği, hiç bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden düşer. 

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliğe 
hangi grubun üyesi eksilmişse o gruba ait yedek üye seçilmiş sayılır ve önceki üyenin görev süresini 
tamamlar. Görev süresi biten üye iki dönem daha seçilebilir. 

Yönetim Kurulunun toplantı usul ve esasları 
M A D D E 9. —Yönetim Kurulu, başkanın belirteceği tarihte ayda en az bir kez olağan toplanır. 

Kurul, üyelerinin yandan fazlasının yazılı başvurusu üzerine, Kurul başkanı tarafından olağanüstü 
toplantıya çağırılır. 

Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara başkan yardımcısı başkanlık eder. 
Toplantılar, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır. 
Kararlar, toplantıya katılan üyeierin çoğunluğu ile alınır. 
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 
M A D D E 10. — Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Yönetmelik, tebliğ ve genelgeler gibi benzeri düzenlemelerden gerekli olanların Resmî 

Gazetede yayımlanmasını sağlamak, 
b) Akreditasyon birimlerinden gelen akreditasyon kararlarını inceleyerek sonuçlandırmak, 
c) Genel Sekreter ile diğer personelin atamalarını yapmak, 
d) Çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak, onayı müteakip 

uygulamak, 
e) Kurumun çalışma usul ve esaslarıyla, personel politikasını tayin ve tespit etmek, uygulamasını 

izlemek, 
f) Akreditasyonla ilgili diğer kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

g) Görev alanına giren konularda taşınır ve taşınmaz mal satın almak, yaptırmak, satmak, 
kiralamak, rehin ve ipotek tesis etmek üzere gerekli işlemleri yerine getirmek, 

h) Görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştırma, teknik inceleme, etüt, proje ve 
bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel 
kişilere sözleşme veya pazarlık suretiyle yaptırmak ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın almak, 
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i) Akredite edilmiş kuruluşların Resmî Gazete'de ilan edilmesini sağlamak ve uluslararası 
akreditasyon kuruluşlarına bildirmek, 

j) Şikayet ve itirazları karara bağlamak, 
k) Uluslararası, bölgesel ve diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşları ile karşılıklı tanıma 

anlaşmaları imzalamak, 
1) Gerektiğinde uluslararası veya bölgesel akreditasyon kuruluşlarına üye olunmasına ve 

Kurumun uluslararası akreditasyon kuruluşları nezdinde temsil edilmesine karar vermek, 
m) Verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücretleri tespit etmek, 
n) Hazırlanan yönetmelikleri karara bağlamak, 
o) Yönetim Kurulu, gerektiğinde sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını 

Genel Sekretere devredebilir, 
p) Genel Kurulca verilen diğer görevleri yürütmek. 
Devletim Kurulu 
M A D D E 11. — Denetim Kurulu; Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca bildirilecek birer temsilciden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri Kurumun sürekli 
personeli değildir. 

Denetim Kurulu üyesi olabilmek için, Yönetim Kurulu üyelerinde aranan niteliklere sahip olmak 
şarttır. 

Denetim Kurulu, yıl içinde lüzumlu gördüğü her zaman denetleme yapabilir. Denetim Kurulu, 
Yıllık Denetim Raporunu en geç Mart ayının otuzbirinci gününe kadar hazırlayarak Genel Kurul 
üyelerine usulüne uygun olarak gönderir. 

Denetim Kurulu, denetimi sırasında, Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya bir kaçının 
görevleriyle ilgili suç işlediğini tespit ederse, durumu bildirmek üzere, Genel Kurulu olağanüstü 
toplantıya çağırabilir. Diğer personelin görevleri ile ilgili suç işlediğinin sabit olması halinde ise 
durumu Yönetim Kuruluna bildirir. 

Genel Sekreter 
M A D D E 12. — Yönetim Kurulunca, Kurumun idari, teknik ve sekreterya işlerini ve Yönetim 

Kurulunun aldığı kararları yürütmek üzere, bu Kurula karşı sorumlu bir Genel Sekreter atanır. Genel 
Sekretere yardımcı olmak üzere en fazla iki Genel Sekreter Yardımcısı atanabilir. 

Genel Sekreter, oylamalara katılmaksızın Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. 
Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarında, Yönetim Kurulu üyelerinde aranan özellikler 

aranır. 
Genel Sekreterin görevleri 
M A D D E 13. — Genel Sekreter'in görevleri şunlardır : 
a) Kurumun anahizmet, danışma ve yardımcı hizmetlerini yürütmek, 
b) Kurumun tüm birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, 
c) Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yapmak. 
Anahizmet birimleri 
M A D D E 14. - Genel Sekretere bağlı anahizmet birimleri şunlardır : 
a) Ürün/Hizmet Akreditasyon Başkanlığı, 
b) Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı, 
c) Sistem Akreditasyon Başkanlığı, 
d) Personel Akreditasyon Başkanlığı. 
Ürün/Hizmet Akreditasyon Başkanlığı 
M A D D E 15. - Ürün/Hizmet Akreditasyon Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ürün ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonu için teknik ve bilirkişi 

komiteleri oluşturmak, 
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b) Akreditasyon başvurularının sonuçlandırılması için teknik incelemeyi yapmak veya yaptırmak 
ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak, 

c) Akredite edilen kuruluşları izlemek ve kontrol etmek, 
d) Gerektiğinde akreditasyonun geçici veya devamlı olarak iptali için Yönetim Kuruluna teklifte 

bulunmak, 
e) Konularıyla ilgili olarak Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 
Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı 
M A D D E 16. - Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Her türlü kalibrasyon, analiz ve test laboratuvarlarının akreditasyonu için teknik ve bilirkişi 

komiteleri oluşturmak, 
b) Akreditasyon başvurularının sonuçlandırılması için teknik incelemeyi yapmak veya yaptırmak 

ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak, 
c) Akredite edilen kuruluşları izlemek ve kontrol etmek, 
d) Gerektiğinde akreditasyonun geçici veya devamlı olarak iptali için Yönetim Kuruluna teklifte 

bulunmak, 
e) Konularıyla ilgili olarak Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 
Sistem Akreditasyon Başkanlığı 
M A D D E 17. - Sistem Akreditasyon Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Her türlü sistem belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu için teknik ve bilirkişi komiteleri 

oluşturmak, 
b) Akreditasyon başvurularının sonuçlandırılması için teknik incelemeyi yapmak veya yaptırmak 

ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak, 
c) Akredite edilen kuruluşları izlemek ve kontrol etmek, 
d) Gerektiğinde akreditasyonun geçici veya devamlı olarak iptali için Yönetim Kuruluna teklifte 

bulunmak, 
e) Konularıyla ilgili olarak Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 
Personel Akreditasyon Başkanlığı 
M A D D E 18. - Personel Akreditasyon Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Her türlü personel belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu için teknik ve bilirkişi 

komiteleri oluşturmak, 
b) Akreditasyon başvurularının sonuçlandırılması için teknik incelemeyi yapmak veya yaptırmak 

ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak, 
c) Akredite edilen kuruluşları izlemek ve kontrol etmek, 
d) Gerektiğinde akreditasyonun geçici veya devamlı olarak iptali için Yönetim Kuruluna teklifte 

bulunmak, 
e) Konularıyla ilgili olarak Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 
Şikâyet ve itirazları değerlendirme, danışma ve yardımcı hizmet birimleri 
M A D D E 19. — Kurumun danışma ve yardımcı hizmetleri, Hukuk Müşavirliği, Uluslararası 

İlişkiler, Eğitim ve Tanıtım, Bilgi İşlem, Personel ve İdarî Malî İşler Müdürlüklerince yürütülür. 
Şikâyet ve itirazları değerlendirme amacıyla Genel Sekretere bağlı bir kurul oluşturulur. 
Danışma ve Yardımcı Hizmet Birimleri Genel Sekretere bağlı olarak çalışır. 
Personel ve nitelikleri 

M A D D E 20. —Kurum personeli hizmet akdi ile çalıştırılır. Kurumda bir göreve atananlar 
istekleri halinde Emekli Sandığı ile ilişkilendirilir. 

Personelde aranacak özel nitelikler yönetmelikle belirlenir. 
Kurumda çalıştırılacak personelin kadro unvanları ile kadro sayıları bu Kanuna ekli kadro 

cetvelinde verilmiştir. 
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Hizmet akdi ile sürekli istihdam edilen personele verilecek aylık ücret, en yüksek Devlet 
memurunun her türlü ödemeler dahil ücretinin iki katını geçmemek üzere, Yönetim Kurulunca 
belirlenir. En yüksek Devlet memuruna ödenenlerden, gelir vergisine tabi olmayanlar, bu Kanuna 
göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. 

Emeklilik açısından Genel Sekreter Müsteşar Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcıları ile Ana 
Hizmet Birim Başkanları Genel Müdür ile aynı seviyede kabul edilir. Diğer personelin durumu 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Kurumun gelirleri 
M A D D E 21. —Kurumun gelirleri şunlardır: 
a) Akredite edilmiş kuruluşların, yıl içinde akreditasyon kapsamındaki faaliyetleri karşılığı elde 

ettikleri brüt gelirlerinin % 1'i, 
b)Yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler, 
c) Genel bütçeden yapılacak yardımlar, 
d) Her türlü yardım ve bağışlar, 
e) Kuruma ait taşınmazların gelirleri, 
f) Yukarıda sayılan gelirlerin nemalandırılması suretiyle elde edilecek gelirler. 
Türk Akreditasyon Kurumunun gelir-gider fazlası Kurumun bir sonraki yıl bütçesine aktarılır. 

Çeşitli hükümler 
M A D D E 22. —Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden üyelik niteliklerini herhangi bir şekilde 

kaybedenlerin üyelikleri, bu vasıfların kaybedildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren herhangi bir 
işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden düşmüş sayılır. 

Kurumun para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı hükmündedir. 

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeline suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden 
dolayı Devlet memurları hakkında tatbik edilen cezalar uygulanır. Ancak Yönetim ve Denetim 
Kurulu üyeleri ile Kurum personeli hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat 
hükümleri uygulanmaz. 

Kurumun gelir ve giderleri ile ilgili tüm işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sayılı 
Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tabi 
değildir. 

Türk Akreditasyon Kurumunun gelirleri, işlemleri ve gayrimenkulleri her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır. 

Yönetmelikler 
M A D D E 23. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmeliklerle belirlenir. 
GEÇİCİ M A D D E 1. — Kurumun; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yılı 

geçmeyecek süre içinde ilk Genel Kurulu yapılıp organlarının teşekkül ettirilip, bütün görevlerini 
yapmaya hazır hale gelinceye kadarki tüm destek hizmetleri Dış Ticaret Müsteşarlığı 
koordinatörlüğünde ve bu Müsteşarlıkça tespit edilecek bir kurum ve/veya kuruluş tarafından 
yürütülür. 

GEÇİCİ M A D D E 2. — Kurumun kendi kaynaklarıyla normal çalışma düzeyine gelinceye kadar 
geçecek süre içerisindeki harcamaları genel bütçeden karşılanır. 

Bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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GEÇİCİ M A D D E 3. —Kalite Akreditasyon Millî Konseyi adına teknik hizmet veren personel, 
bu Kanunda belirtilen nitelikleri taşımak ve kendilerinin ve Konsey Başkanının muvafakatları 
alınmak kaydıyla Geçici 1 inci maddede belirtilen süre içinde Kuruma nakledilebilir. 

Yürürlük 
M A D D E 24. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
M A D D E 25. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

EK 
KADRO CETVELİ 

Kadro Unvanı 
Genel Sekreter 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Başkan 
Hukuk Müşaviri 
Müdür 
Teknik Personel 
İdarî Personel 

Kadro Sayısı 
1 
2 

4 
1 
4 
26 
22 

TOPLAM 60 

3/11/1999 
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Gümrük Kanunu 

Kanun No. 4458 Kabul Tarihi: 27.10.1999 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar 
MADDE 1- Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya 

ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir. 
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. 

Türkiye kara suları, iç sulan ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir. 
Bu Kanunda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramları Türkiye 

Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder. 
MADDE 3- Bu Kanunda geçen; 
1. "Müsteşarlık" deyimi, Gümrük Müsteşarlığını; 
2. "Gümrük idaresi veya idareleri" deyimi, gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen 

veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin 
tamamını; 

3. "Kişi" deyimi, gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla 
birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını; 

4. "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi" deyimi, 
a) Bu bölgede kanuni ikametgâhı olan bütün gerçek kişileri; 
b) Bu bölgede kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şubesi bulunan bütün tüzel kişi veya kişiler 

ortaklığını; 

5. "Karar" deyimi, bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, 
gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç 
doğuracak idari tasarrufunu; 

6. "Serbest dolaşımda bulunan eşya" deyimi, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara 
ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük 
Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın, 18 ve 
19 uncu madde hükümlerine göre Türk menşeli sayılan eşyayı; 

7. "Gümrük statüsü" deyimi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup 
olmadığı yönünden durumunu; 

8. "Gümrük vergileri" deyimi, yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat 
vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü; 

9. "İthalat vergileri" deyimi, 
- Eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili vergileri, 
- Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan 

ithalat vergilerini; 
10. "İhracat vergileri" deyimi, 
- Eşyanın ihracatında öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili mali yükleri, 
- Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan 

ihracat vergilerini; 

11. "Yükümlü" deyimi, gümrük yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri; 
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12. "Gümrük gözetimi" deyimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi 
altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri 
tarafından genel olarak uygulanan işlemleri; 

13. "Gümrük denetimi" deyimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi 
altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere eşyanın muayenesini, 
belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanmasını, işletme hesaplarının, defterlerinin ve diğer 
yazılı belgelerin tetkikini, nakil araçlarının kontrolünü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da 
üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolünü, idari araştırmalar ve benzeri diğer işlemlerin yapılması gibi 
özel işlemlerin yerine getirilmesini; 

14. "Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması" deyimi, eşyanın, 
a) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, 
b) Bir serbest bölgeye girmesini, 
c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını, 
d) İmhasını, 
e) Gümrüğe terk edilmesini; 

15. "Gümrük rejimi" deyimi, 
a) Serbest dolaşıma giriş rejimini, 
b) Transit rejimini, 
c) Gümrük antrepo rejimini, 
d) Dahilde işleme rejimini, 

e) Gümrük kontrolü altında işleme rejimini, 
f) Geçici ithalat rejimini, 
g) Hariçte işleme rejimini, 
h) İhracat rejimini; 

16. "Gümrük beyanı" deyimi, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük 
rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasını; 

17. "Beyan sahibi" deyimi, kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan 
kişiyi; 

18. "Eşyanın gümrüğe sunulması" deyimi, eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin 
edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun 
olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirimi; 

19. "Eşyanın teslimi" deyimi, eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar 
doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimini; 

20. "Rejim hak sahibi" deyimi, gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan 
kişi veya bu kişiye ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişiyi; 

21. "İzin hak sahibi" deyimi, kendisine bir izin verilen kişiyi; 
22. "Elleçleme" deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden 

istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi 
veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri; 

23. "Eşya" deyimi, her türlü madde, ürün ve değeri; 
İfade eder. 
MADDE 4- Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 

çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu 
Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve 
denetimlere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil 
edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak; kanun, tüzük, 
kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle 
yükümlüdürler. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine 

İlişkin Çeşitli Hükümler 
BİRİNCİ A Y I R I M 

Temsil Hakkı 
M A D D E 5- Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri 

gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. 
Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci 

Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir. 
Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına 

hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. 
Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı 
olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek 
zorundadır. 

Bir başka kişi adına veya hesabına hareket ettiğini beyan etmeyen ya da bir temsil yetkisine 
sahip olmadığı halde, başka bir kişi adına ya da hesabına hareket ettiğini beyan eden kişi, kendi 
adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılır. 

225 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen kişiler gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak 
iş takip edebilirler. 

İKİNCİ AYIRIM 
Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar 

M A D D E 6- 1. Gümrük idarelerinin gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar 
vermesini talep eden her kişi, kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgeleri söz konusu 
idarelere ibraz etmek zorundadır. 

2. Karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir. Gümrük idareleri, söz konusu talebe 
ilişkin başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar alırlar. Verilen kararlar 
başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir. 

Ancak, gümrük idareleri tarafından bu süreye uyulması mümkün değilse, belirtilen süre 
aşılabilir. Bu durumda, söz konusu idareler, yukarıda belirlenen sürenin dolmasından önce başvuru 
sahibine süre aşımını haklı kılan gerekçeler ile talep hakkında karar vermek için gerekli gördükleri 
ek süreyi de belirterek bilgi verirler. 

3. Gümrük idareleri tarafından gerek başvuruların reddine ve gerekse muhatabı kişinin aleyhine 
olarak verilen yazılı kararlar, Onikirinci Kısımda belirtilen şekilde itiraz yolu açık olmak üzere 
gerekçeli olarak alınır ve bu hususlar kararda belirtilir. 

4. Alınan kararlar 245 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere gümrük idareleri tarafından 
derhal uygulanır. 

M A D D E 7- 1. Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararları aşağıdaki hallerde iptal edilir. 
a) Kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi halinde, 
b) Başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerektiği hallerde, 
c) Kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti 

halinde. 
2. Aşağıdaki hallerde ise ilgilinin lehine olan karar değiştirilir veya iptal edilebilir. 
a) Kararda öngörülen bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş veya gerçekleşemez olması, 
b) Lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması halinde. 
3. Kararın iptali, muhatabına tebliğ edilir. 
4. 1 inci fıkra hükümlerine göre kararın iptal işlemi iptal kararının verildiği tarihten, 2 nci fıkra 

hükümlerine göre verilen iptal veya değiştirme kararı tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
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Bununla birlikte, karar muhatabının yasal çıkarlarının gerektirdiği istisnai hallerde, kararın iptalinin 
veya değiştirilmesinin yürürlük tarihi yönetmelikle belirlenen koşullar altında ertelenebilir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Bilgi 

M A D D E 8- 1. Kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi 
talep edebilirler. 

Ancak bu tür bir talep, fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat işlemine dayanmıyorsa 
reddedilebilir. 

2. Bilgiler, talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili 
veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan 
masraflar, talepte bulunan tarafından karşılanır. 

M A D D E 9- 1. Yazılı talep üzerine Müsteşarlık veya yetkilendirdiği gümrük idaresi tarafından 
bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgileri verilir. 

2. Bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgisi, gümrük idarelerini, hak sahibine karşı sadece 
eşyanın tarife pozisyonu konusunda veya eşyanın menşeinin tespiti konusunda ve yalnızca bilginin 
verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. 

Bağlayıcı menşe bilgisinin verilmesinde, 17 ila 22 nci maddelerde yer alan eşyanın menşeinin 
belirlenmesine ilişkin hükümler esas alınır. 

3. Bilgi alan kişi; 
a) Bağlayıcı tarife bilgisi için, beyan edilecek eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında 

her bakımdan uygunluk bulunduğunu, 
b) Bağlayıcı menşe bilgisi için, beyan edilecek eşya ve menşe kazanımı gerektiren durumu ile 

verilen bilgide tanımlanan eşya ve menşe kazanımı gerektiren durumunun her bakımdan uygun 
bulunduğunu, 

Kanıtlamak zorundadır. 
4. Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren altı yıl; bağlayıcı menşe bilgisi veriliş 

tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir. Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan bağlayıcı 
bilgi iptal edilir. 

5. Bağlayıcı tarife bilgisi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder: 
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu 

değişiklikle getirilen hükümlere uymaması, 
b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname, tarife 

pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması, 
c) Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ 

edilmesi. 
Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini 

kaybetme tarihi, söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımı tarihidir. 
6. Bağlayıcı menşe bilgisi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder: 
a) Menşe kurallarında bir mevzuat düzenlemesi veya bir uluslararası anlaşma gereğince 

değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması, 
b) Dünya Ticaret Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz Menşe Kuralları Anlaşmasına ve 

bu anlaşmaya ilişkin izahname ve kararlardaki bir değişikliğe uymaması, 
c) Bağlayıcı menşe bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ 

edilmesi. 
7. 5 ve 6 ncı fıkra hükümleri uyarınca geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife veya menşe 

bilgisinin hak sahibi, söz konusu bağlayıcı bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini 
kaybetmesinden önce, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığı takdirde, 
geçerliliğini kaybeden tarife veya menşe bilgisini, söz konusu yayımın ya da tebligatın yapıldığı 
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tarihten itibaren altı aylık bir süre boyunca kullanabilir. Ancak, gümrük işlemleri sırasında söz 
konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüğe verilmesi halinde, bu 
belgenin geçerlilik süresi esas alınır. Bu fıkra hükümlerine istisna getirmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

8. Bağlayıcı tarife veya menşe bilgisine ilişkin 7 nci fıkra hükümleri ancak aşağıdaki amaçlarla 
kullanılabilir. 

a) İthalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi, 
b) Tarım politikası kapsamında ihracat vergi iadeleri ile ithalata ya da ihracata verilen diğer 

bütün ödemelerin hesaplanması, 
c) Belgelerin, söz konusu tarife veya menşe bilgisine istinaden verilmiş olması koşuluyla, eşyaya 

ait gümrük beyannamesinin tescili için gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında verilen ithalat, 
ihracat ya da ön izin belgesinin kullanımı. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
Diğer Hükümler 

MADDE 10- 1. Gümrük Müsteşarlığı, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için 
gerekli gördüğü bütün önlemleri alır. 

2. Gümrük mevzuatının öngördüğü uygulamaların, hangi hallerde ve hangi koşullar altında 
basitleştirileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 11- Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, Gümrük 
Müsteşarlığının veya gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla 
belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla 
yükümlüdür. 

Kendilerinden bu konularda bilgi istenilen kişiler, özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümlerini 
ileri sürerek bilgi vermekten kaçınamazlar. 

MADDE 12- 1. Gümrük idareleri gizli nitelikteki veya gizlilik esasına göre elde edilen bütün 
bilgileri saklamak zorundadır. Bu bilgileri veren kişinin veya makamın açık izni olmaksızın söz 
konusu bilgiler açıklanamaz. Şu kadar ki, gümrük idareleri verilerin korunmasına ilişkin yasal 
hükümler veya yargı kararlarının gereği olarak söz konusu bilgileri ilgili mercilere verirler. 

2. Gümrük işlemleri nedeniyle elde edilen gizli nitelikteki bilgilerin toplanması, kullanılması, 
saklanması, saklanma süresi ve üçüncü kişilere verilmesine ilişkin hükümler yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 13- İlgili kişiler, 11 inci maddede belirtilen belge ve bilgileri gümrük kontrolü 
amacıyla beş yıl süre ile saklamak zorundadırlar. 

Belge saklama süresi; 
a) (b) fıkrasında öngörülen haller dışında, serbest dolaşıma girmek veya ihraç edilmek üzere 

beyan edilen eşya ile ilgili olarak, serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarına ilişkin belgelerin 
tescil edildiği yılın; 

b) Nihai kullanımları nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergisi ile Türkiye'de serbest dolaşıma 
giren eşya için, gümrük gözetimine tabi olmalarının sona erdiği yılın; 

c) Başka bir gümrük rejimine tabi tutulan eşya için, söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği 
yılın; 

d) Serbest bölgeye konulan eşya için, buralardan çıktıkları yılın; 
Sonundan itibaren işlemeye başlar. 
MADDE 14- 1. Bu Kanunda belirtilen süreler, tarih veya vadeler, aksine özel bir hüküm 

bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez. Süre, tarih veya vadelerin bitim tarihinin resmi tatil 
gününe rastlaması halinde, bu süreler ilk işgününün resmi çalışma saatleri sonunda biter. 

2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmiş ise; başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden 
günün mesai saati bitiminde sona erer. Sürenin bittiği ayda tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın 
son gününün mesai saati bitiminde sona erer. 
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İKİNCİ KISIM 
Gümrük Vergileri ile Eşya Ticareti Konusunda Öngörülen Diğer Önlemlerin 

Uygulanmasına İlişkin Unsurlar 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması 
MADDE 15- 1. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan 

gümrük tarifesine göre hesaplanır. 
2. Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler, gerektiği takdirde, söz 

konusu eşyanın tarife pozisyonuna göre uygulanır. 
3. Gümrük Tarifesi: 
a) Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini, 
b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar 

ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelleri, 
c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak; 

- Gümrük vergi oranlarını, 
- Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alılan 

ithalat vergilerini, 
d) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren 

anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarını, 
e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçalan için 

tanınan tercihli tarife uygulamalarını, 
f) İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim 

uygulamalarını, 

g) Yukarıdakilerin dışında kalan diğer tarife uygulamalarını, 
Kapsar. 
4. Sabit oranlı vergilendirmeye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 3 üncü fıkranın (d), (e) ve 

(f) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyan eşyanın ithalinde, beyan sahibi (c) bendinde belirtilen 
tarife yerine (d), (e) ve (f) bentleri hükümlerinin uygulanmasını isteyebilir. Gerekli koşulların yerine 
getirilmesi halinde, söz konusu talep gümrük işlemlerinin tamamlanmasından veya eşyanın 
tesliminden sonra da yapılabilir. 

5. Bu maddenin 3 ncü fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belirli bir ithalat hacmi ile 
sınırlandırılmış tarife uygulamaları; 

a) Tarife kotalarının söz konusu olduğu durumlarda, tespit edilen ithalat hacmi sınırına 
ulaşıldığında, 

b) Tarife tavanlarının söz konusu olduğu durumlarda ise Bakanlar Kurulu Kararı ile, 
Sona erer. 
6. Eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden, yürürlükteki hükümlere uygun olarak, 

söz konusu eşyanın girdiği; 
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya 3 üncü fıkranın (b) bendinde öngörülen diğer cetvelin bir 

alt pozisyonunun, 
b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu tarife cetveline alt açılımlar 

ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla 
Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt pozisyonunun, 

Belirlenmesi anlaşılır. 
7. Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristi, Müsteşarlıkça hazırlanır ve Resmi 

Gazetede yayımlanır. Bu şekilde yayımlanan metinler idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur. 
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MADDE 16- 1. Mahiyeti ve nihai kullanım şekli gerekçesiyle, bazı eşyanın yararlanabileceği 
tercihli tarife uygulaması, Bakanlar Kurulunca belirlenen şartlara tabidir. 

Bir izin gerektiğinde 80 ve80 ve 81 inci madde hükümleri uygulanır. 
2. 1 inci fıkrada sözü edilen tercihli tarife uygulaması ifadesi, tarife kotaları kapsamında olsa 

dahi, ithalat vergilerinde bir indirim veya şartlı muafiyet uygulaması anlamına gelir. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Eşyanın Menşei 

BİRİNCİ AYIRIM 
Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei 

MADDE 17- Eşyanın tercihli olmayan menşei; 
a) 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde öngörülen uygulamalar hariç olmak 

üzere, Türk Gümrük Tarifesinin uygulanması, 
b) Eşya ticaretine ilişkin tarife önlemleri dışında, Bakanlar Kurulu Karan ile oluşturulan 

önlemlerin uygulanması, 
c) Menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve verilmesi, 
Amaçları ile bu Kanunun 18 ila 21 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde belirlenir. 
MADDE 18- 1. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya, o ülke menşelidir. 
2. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ifadesinden; 
a) O ülkede çıkartılan madencilik ürünleri, 
b) O ülkede toplanan bitkisel ürünler, 
c) O ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar, 
d) O ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler, 
e) O ülkede tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri, 
f) O ülkede kayıtlı veya tescilli olup, o ülkenin bandırasını taşıyan araçlar tarafından söz konusu 

ülkenin kara suları dışındaki denizlerden çıkartılan av ürünleri ve diğer deniz ürünleri, 
g) Söz konusu ülkede kayıtlı ya da tescilli olan ve ülkenin bandırasını taşıyan, fabrika gemilerde 

(f) bendinde öngörülen ürünlerden elde edilen eşya, 
h) O ülkenin kara sulan dışındaki denizlerin dibinden ya da deniz dibindeki toprağın altından 

münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke tarafından çıkartılan ürünler, 
ı) Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım 

kalıntılarından elde edilen atık ve artıklar, 
j) Yukarıdaki bentlerde sayılan eşyadan üretimin herhangi bir aşamasında elde edilen eşya ile 

bunların türevlerinden elde edilen eşya, 
Anlaşılır. 
3. 2 nci fıkranın uygulanmasında ülke ifadesi o ülkenin kara sularını da kapsar. 
MADDE 19- Üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanın bir ülke menşeli sayılabilmesi 

için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden 
gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılması gerekir. 

MADDE 20- Esas amacının, Türkiye tarafından belirli ülkelerin eşyasına uygulanan hükümleri 
aşmak olduğu tespit edilen veya yapılan araştırma sonucunda hakkında bu yönde bir kanaat oluşan 
bir işçilik veya işlemle üretilmiş eşya, 19 uncu maddeye dayanılarak o ülke menşeli sayılmaz. 

MADDE 21- 1. Menşe şahadetnamesi ibrazı ihtiyaridir. Bununla birlikte, uluslararası ve ikili 
anlaşma hükümlerine göre, menşe şahadetnamesine dayanılarak indirimli tarifeden yararlanılmak 
istenilmesi halinde, eşyanın anlaşmaya taraf ülke menşeli olduğunu veya o ülkede gördüğü 
değişiklik ve işlemler dolayısıyla öyle sayılması gerektiğini bildirir menşe şahadetnamesi ibrazı 
zorunludur. 

2. 1 inci fıkra hükmü dışında kalan hallerde, menşe şahadetnamesi ibrazına ilişkin ve eşyanın 
kıymeti, menşei, cinsi veya niteliği itibariyle, menşe şahadetnamesi aranmamasına ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle belirlenir. Yasama Bölümü Sayfa : 15 
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3. Menşe şahadetnamelerinin şekli, içereceği bilgiler, uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak 
yönetmelikle belirlenir. 

4. Menşe şahadetnamesinin ibrazına rağmen ciddi bir şüphe durumunda, ek kanıtlan isteme 
konusunda gümrük idareleri yetkilidir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Eşyanın Tercihli Menşei 

M A D D E 22- Bu Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen tercihli tarife uygulamalanndan 
yararlandırılmak istenen eşyanın tercihli menşe kuralları; 

a) 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen anlaşmalar kapsamı eşya için bu 
anlaşmalar ile, 

b) 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen tercihli tarife uygulamalanndan 
yararlanan eşya için Bakanlar Kurulu Kararı ile, 

Belirlenir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eşyanın Gümrük Kıymeti 
M A D D E 23- Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli 

konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, bu bölümde yer alan hükümler 
çerçevesinde belirlenen kıymettir. 

M A D D E 24- 1. İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye'ye 
ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen 
ödenen veya ödenecek fiyattır. 

Şu kadar ki, eşyanın satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi, aşağıdaki koşullara 
bağlıdır: 

a) Eşyanın alıcısı tarafından elden çıkartılması veya kullanımı; 
- Türkiye Cumhuriyeti kanunları, tüzükleri ve bunların yetkili kıldığı merciler tarafından 

konulmuş olan, 

- Eşyanın tekrar satılabileceği coğrafi bölgeyi sınırlayan, 
- Eşyanın kıymetini önemli bir ölçüde etkilemeyen, 
Kısıtlamalar dışında, hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdır. 
b) Satış veya fiyat, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından, kıymeti tespit edilemez bir 

koşul veya edim konusu olmamalıdır. 
c) Eşyanın alıcı tarafından tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkartılması ya da 

kullanımı sonucu doğan hasılanın bir bölümünün doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal 
etmesi halinde, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına 27 nci madde hükümlerine göre 
ilave yapılabilmelidir. 

d) Alıcı ve satıcı arasında bir ilişki bulunmamalı; ilişkinin varlığı durumunda ise, satış bedeli bu 
maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine göre gümrük kıymeti olarak kabul edilebilir nitelikte olmalıdır. 

2. a) Yukarıdaki fıkra hükümlerini uygulayarak satış bedelinin belirlenmesinde, alıcı ile satıcı 
arasında bir ilişkinin varlığı, satış bedelinin reddedilmesi için tek başına yeterli bir neden 
oluşturmaz. Böyle durumlarda, satışa ilişkin koşullar incelenerek, bu ilişkinin fiyatı etkilemediği 
belirlenirse, satış bedeli kabul edilir. Gümrük idaresi, beyan sahibi veya diğer kaynaklardan elde 
ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu ilişkinin fiyatı etkilediği kanısına varırsa, bu hususları beyan 
sahibine yazılı olarak bildirir. Süresi içinde verilmek şartıyla beyan sahibinin cevap hakkı saklıdır. 

b) Birbirleri ile ilişkisi bulunan kişiler arasındaki bir satışta, beyan sahibi satış bedelinin aynı 
veya yakın bir tarihte gerçekleşen aşağıda yer alan emsal kıymetlerden birine çok yakın olduğunu 
ispatlarsa, bu satış bedeli kabul edilerek, eşyanın kıymeti 1 inci fıkra hükümlerine göre belirlenir. 

- Türkiye'ye ihraç amacıyla satılan aynı veya benzer eşyanın birbiriyle hiçbir ilişkisi bulunmayan 
satıcılar ve alıcılar arasında satışındaki satış bedeli, 
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- Aynı veya benzer eşyanın, 25 inci maddenin 2 nci fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre 
belirlenen gümrük kıymeti, 

- Aynı veya benzer eşyanın, 25 inci maddenin 2 nci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre 
belirlenen gümrük kıymeti. 

Yukarıdaki emsal kıymetlerle yapılan kıyaslama sırasında, ticari düzeye, miktara, 27 nci 
maddede sayılan unsurlara ve alıcı ile satıcı arasında ilişki bulunmayan satışlarda, satıcının 
üstlendiği, ancak satıcı ile alıcı arasında ilişki bulunan durumlarda satıcının üstlenmediği giderlere 
ilişkin ispatlanmış farklılıklar dikkate alınır. 

c) (b) bendinde sayılan kıymetler, beyan sahibinin girişimi ile ve yalnız kıyaslama amacıyla 
kullanılır. (b) bendi hükümlerine dayanarak eşyanın satış bedelinin yerini alacak bir kıymet tespit 
edilemez. 

3. a) Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyası için alıcının, satıcı veya satıcı yararına 
yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır. Bu fiyat, ithal eşyasının satış koşulu olarak, 
alıcının satıcıya veya satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yaptığı veya 
yapacağı tüm ödemeleri kapsar. Ödemeler, para transferi şeklinde olabileceği gibi, akreditif veya 
ciro edilebilir bir kıymetli evrak kullanılarak ya da doğrudan veya dolaylı yapılabilir. 

b) 27 nci maddeye göre yapılan ilaveler dışında, alıcının pazarlama dahil kendi hesabına yaptığı 
faaliyetler, satıcı yararına veya satıcı ile yapılan bir anlaşma yoluyla da olsa, satıcıya yapılan dolaylı 
bir ödeme olarak değerlendirilmez. Bu tür işlemlere ilişkin giderler, ithal eşyasının gümrük 
kıymetinin tespiti sırasında fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilmez. 

MADDE 25- 1. 24 üncü madde hükümlerine göre belirlenemeyen gümrük kıymeti, bu maddenin 
2 nci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin sıra halinde uygulanmasıyla belirlenir. Eşyanın gümrük 
kıymeti bir üst bent hükümlerine göre belirlenebildiği sürece bir alt bent hükümleri uygulanamaz. 
Ancak, beyan sahibinin yazılı talebinin gümrük idaresince uygun bulunması şartıyla (c) ve (d) 
bentlerinin uygulama sırası değiştirilebilir. 

2. Bu madde hükümleri gereğince, gümrük kıymeti aşağıdaki yöntemlere göre belirlenir: 
a) Türkiye'ye ihraç amacıyla satılarak, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte 

ihraç edilen eşyanın satış bedeli, 
b) Türkiye'ye ihraç amacıyla satılarak, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte 

ihraç edilen benzer eşyanın satış bedeli, 
c) İthal eşyasının veya aynı ya da benzer eşyanın Türkiye içinde satıcılardan müstakil kişilere 

yapılan en büyük miktardaki satışına ait birim fiyata dayalı kıymet, 
d) İthal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve imalat veya diğer imal işlemlerinin bedel 

veya kıymetleri ile Türkiye'ye ihraç edilmek üzere ihraç ülkesindeki üreticiler tarafından üretilen, 
kıymeti belirlenecek eşya ile aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutat olan kâr ve genel giderlere 
eşit bir tutar ve 27 nci maddenin 1 inci fıkrasının (e) bendinde sayılan diğer bedel veya kıymetler 
toplamından oluşan hesaplanmış kıymet. 

3. 2 nci fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
MADDE 26- 1. 24 ve 25 inci madde hükümlerine göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük 

kıymeti; 
a) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 

Anlaşmanın, 
b) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin, 
c) Bu bölüm hükümlerinin, 
Prensip ve genel hükümlerine uygun yöntemlerle ve Türkiye'de mevcut veriler esas alınarak 

belirlenir. 
2.1 inci fıkra hükümlerine göre gümrük kıymetinin belirlenmesinde; 
a) Türkiye'de üretilen eşyanın Türkiye içindeki satış fiyatı, 
b) Gümrük idaresinin iki alternatif kıymetten yüksek olanını kabul etmesini öngören bir sistem, 
c) Eşyanın ihraç ülkesindeki iç piyasa fiyatı, 

Yasama Bölümü Sayfa : 17 



Sayfa : 18 RESMÎ G A Z E T E 4 Kasım 1999 - Sayı : 23866 

d) Aynı veya benzer eşyanın, 25 inci maddenin 2 nci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre 
hesaplanmış kıymeti dışındaki maliyet bedeli, 

e) Türkiye'den başka bir ülkeye ihraç edilmek üzere satılmış eşyanın fiyatı, 
f) Asgari gümrük kıymetleri, 
g) Keyfi veya fiktif kıymetler, 
Esas alınmaz. 
M A D D E 27- 1. 24 üncü madde hükümlerine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının 

fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına aşağıdaki ilaveler yapılır: 
a) Aşağıdaki unsurların eşyanın fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına dahil edilmemiş, ancak 

alıcı tarafından üstlenilen bölümü; 
i) Satın alma komisyonları dışındaki komisyonlar ve tellaliye, 
ii) Gümrük işlemleri sırasında söz konusu eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların maliyeti, 
iii) İşçilik ve malzeme giderleri dahil ambalaj bedeli; 
b) İthal eşyasının üretiminde ve ihraç amacıyla satışında kullanılmak üzere, alıcı tarafından 

doğrudan veya dolaylı olarak, bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan, fiilen ödenen veya ödenecek 
fiyata dahil edilmemiş olan aşağıda sayılan mal ve hizmetlerin kıymetinden verilecek uygun 
miktardaki pay; 

i) İthal eşyasına katılan malzeme, aksam, parça ve benzerleri, 
ii) İthal eşyasının üretimi sırasında kullanılan araç, gereç, kalıp ve benzeri aletler, 
iii) İthal eşyasının üretimi sırasında tüketilen maddeler, 
iv) İthal eşyasının üretimi için gereken ve ithal ülkesi dışında gerçekleştirilen mühendislik, 

geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetleri; 
c) Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu gereği, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak 

ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan royalti ve lisans ücretleri; 
d) İthal eşyasının tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkartılması ya da kullanımı 

sonucu doğan hâsılanın, doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal eden kısmı; 
e) İthal eşyası için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta 

giderleri. 

2. Bu maddeye göre fiilen ödenen veya ödenecek fiyata yapılacak ilaveler için nesnel ve 
ölçülebilir veriler esas alınır. 

3. Gümrük kıymetinin belirlenmesinde, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata bu maddede 
öngörülenler dışında hiçbir ilave yapılamaz. 

4. Bu bölümde geçen satın alma komisyonları ifadesinden; ithalatçının temsilcisine kıymeti 
belirlenecek eşyanın satın alınmasında yurtdışında verdiği temsil hizmeti karşılığında ödediği ücret 
anlaşılır. 

5. İthal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesi sırasında; 
a) Türkiye'de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler , 
b) Türkiye'ye ihraç amacıyla satışında bir satış koşulu olmaması kaydıyla, dağıtım veya tekrar 

satış haklan için alıcının yaptığı ödemeler, 
1 inci fıkranın (c) bendi kapsamında değerlendirilmez ve fiilen ödenen veya ödenecek fiyata 

ilave edilmez. 
M A D D E 28- İthal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırdedilebilmeleri 

koşuluyla aşağıdaki giderler gümrük kıymetine dahil edilmez: 
a) Eşyanın, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ile Türkiye'nin anlaşmalarla dahil olduğu 

gümrük birliği gümrük bölgelerine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri, 
b) Sınai tesis, makina veya teçhizat gibi, ithal eşyası için yapılan inşa, kurma, montaj, bakım 

veya teknik yardıma ilişkin giderler, 
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c) İthal eşyasının satışıyla ilgili olarak bir finansman anlaşması uyarınca alıcı tarafından 
üstlenilen faiz giderleri; 

d) İthal eşyasının Türkiye'de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler; 
e) Satın alma komisyonları; 
f) Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye'de ödenecek ithalat vergileri. 
(c) bendinde belirtilen hallerde, finansmanın satıcı veya bir başka kişi tarafından sağlanmış 

olmasına bakılmaz. Ancak, finansman anlaşmasının vazıh olarak yapılmış olması ve gerektiğinde 
alıcının; 

- Eşyanın, fiilen ödenen veya ödenecek fiyat olarak beyan edilen fiyattan satıldığını, 
- Söz konusu faiz oranının, finansmanın sağlandığı ülkede o tarihte bu tür bir işlem için geçerli 

olan faiz oranı seviyesini aşmadığını, 
Kanıtlaması şarttır. 

M A D D E 29- Bilgisayarlarda kullanılmak üzere, veri veya komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının 
gümrük kıymetinin tespitine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

M A D D E 30- Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk Lirası olarak beyanı 
zorunludur. Fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı paralar, gümrük yükümlülüğünün doğduğu 
tarihte yürürlükte olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları üzerinden Türk Lirasına çevrilir. 

M A D D E 31- 1. Bu bölüm hükümleri, gümrükçe onaylanmış bir başka işlem veya kullanıma tabi 
tutulduktan sonra serbest dolaşıma giren eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin özel 
hükümleri etkilemez. 

2. 24, 25 ve 26 ncı maddelere istisna olarak, genellikle konsinye şekilde teslim edilen çabuk 
bozulabilir eşyanın gümrük kıymeti, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince 
basitleştirilmiş usullere göre belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Eşyanın Ağırlığı ve Kapları 

M A D D E 32- 1. Gümrük Tarifesinde ağırlık esasına göre vergiye tabi eşyada,vergiye esas 
ağırlıklar ile bazı pozisyon ve alt pozisyonların kapsamının belirlenmesine esas alınan ağırlıklar; 

a) Brüt ağırlığa atıfta bulunulan hallerde, eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve 
kapların ağırlıkları toplamı, 

b) Net ağırlığa veya sadece ağırlığa atıfta bulunulan hallerde, eşyanın kendi ağırlığı, 
Olarak değerlendirilir. 
2. Brüt ağırlığı üzerinden vergiye tabi eşya ambalajsız geldiği takdirde, söz konusu eşya 

bulunduğu haldeki ağırlığı üzerinden vergiye tabi tutulur. 
3. Değişik vergi oranlarına ve aynı zamanda brüt ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyanın aynı 

ambalaj içinde gelmesi halinde, eşya, net ağırlıkları üzerinden tartılır ve ambalaj ağırlığı orantılı 
olarak net ağırlıklara ilave edilir. 

4. Beyan edilen ölçü birimi ile vergilendirmeye esas alınan ölçü biriminin farklı olması halinde, 
bunların birbirlerine dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

5. Eşyanın ambalajlarının; 
a) Alışılagelen ve bilinen maddelerden olmaması veya gereğinden farklı bir şekilde yapılması, 
b) Ait oldukları eşyanın faturasında kıymetlerinin ayrı gösterilmesi ve aynı zamanda bağımsız bir 

ticari eşya niteliğinde olması, 
c) İthalat vergilerinden kaçınma amacıyla ambalaj olarak getirilmesi, 
Hallerinde, bunlar ayrı olarak beyan edilir ve girdikleri tarife pozisyonlarına göre vergiye tabi 

tutulur. 
Ancak, yukarıdaki gibi kendi tarifeleri üzerinden vergiye tabi ambalaj maddelerinin vergi oranı, 

içindeki eşyanın gümrük vergi oranından düşük veya buna eşit bulunduğu takdirde, ambalaj 
maddelerinin gümrük vergisi eşyanın tabi bulunduğu vergi oranlan üzerinden ve eşya ile birlikte 
hesaplanır. 
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6. Ağırlık üzerinden vergiye tabi eşyanın alışılagelen ambalaj niteliğinde olmayan kutu, kılıf ve 
mahfazalarının gümrük vergi oranları, içindeki eşyanın vergi oranından daha yüksek bulunduğu 
takdirde, kendilerine ait tarife pozisyonlarına göre vergiye tabi tutulur. 

Kıymet üzerinden vergiye tabi eşyanın kutu, kılıf ve mahfazaları, başlıbaşına bir ticari eşya 
niteliğinde olmaması ve kıymetinin eşyanın kıymetine dahil bulunması şartıyla gümrük vergisine 
tabi tutulmaz. 

7. Ağırlıkları üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın örnekleme yöntemiyle yapılan gümrük 
muayenesi sırasında; 

a) Kapların yalnız bir kaçının tartılması sonucunda beyana göre fazlalık saptanırsa, aynı cins ve 
türden eşyanın tartılmamış kaplarına da bu fazlalığın ortalaması esas alınarak ilaveler yapılır. Beyan 
sahibi, bu şekilde yapılan işlemi kabul etmez ise gümrük idaresi tarafından bütün kaplar tartılır. 

b) Tartılan kaplarda beyana göre eksiklik saptanırsa bunun eşyanın doğal özelliklerinden veya 
hasara uğramasından veya noksan gönderildiğinden veya çalınmasından ileri geldiğinin kanıtlanması 
halinde, ithalat vergileri bulunan miktar üzerinden hesaplanır. 

Ancak, bu gibi durumlarda gümrük idaresinin veya beyan sahibinin bütün kapları tarttırmak 
hakları saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşıtların Kontrolü ve Gümrük Bölgesine Getirilen Eşya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem 

veya Kullanıma Tabi Tutulana Kadar Uygulanacak Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı 
M A D D E 33- Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış gümrük kapılarından yapılır. Türkiye 

Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapılan ile içeride bulunan gümrük kapılan 
arasında belirli yolların takip edilmesi zorunludur. Giriş ve çıkış kapılan ile bunları birbirine 
bağlayan yollar ve hava taşıtlannın Türkiye Gümrük Bölgesinde inebilecekleri gümrük işlemi 
yapılan havalimanları ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak, Müsteşarlıkça tespit edilerek 
Resmi Gazetede yayımlanır. 

Genel hizmete açık demiryolları gümrük yolu sayılır. 
M A D D E 34- 1. Türkiye Gümrük Bölgesine giren veya çıkan taşıtlar gümrük gözetimine tabidir. 

Bunlar, yürürlükteki hükümlere uygun olarak, gümrük idareleri tarafından denetlenir. 
2. Karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıtların denetlenmesi bitmeden veya ilgili 

gümrük idaresinin izni alınmadan söz konusu taşıtlara yük ve yolcu alınıp verilemez ve taşıt yoluna 
devam edemez; trenlerin vagon değiştirmek veya eklemek suretiyle tertipleri değiştirilemez. 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışından, demiryolundan başka kara taşıtları ile ancak sınırdaki yetkili 
bir gümrük idaresine eşya getirilebilir. Sınırdaki yetkili olmayan bir gümrük idaresine gelen eşya 
gümrük gözetimi altında yetkili bir gümrük idaresine götürülmediği takdirde geri çevrilir. 

Türkiye Gümrük Bölgesine yürütülerek getirilecek hayvanlar, sağlık kontrolü yapılabilen 
gümrük kapılarından girebilir. 

3. a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki limanlardan gelen gemiler, Gümrük Bölgesine 
girmelerinden itibaren beklenmeyen haller veya mücbir sebep olmadıkça ya da gümrük denetimi 
gerektirmedikçe, gidecekleri limana göre mutat olan rotayı değiştiremez, yolda duramaz başka 
gemilerle temas edemez ve gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşamazlar. Gümrük memurlan 
gemiyi, yükünü ve bunlara ait gerekli tüm defter, belge ve kayıtları denetlemeye, gerektiğinde 
ambarlan ve eşya bulunan diğer yerleri mühür altına almaya yetkilidir. 

Yabancı limanlardan gelip Türk limanlarına veya nehirlerine girecek olan gemiler, gümrük 
denetlemesi yapılmak üzere belirli yerlerde durur veya yol keserler. 

Yabancı limanlardan gelen veya Türkiye'den yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve 
gidişlerinden en az üç saat önce sahip veya acentası tarafından ilgili gümrük idarelerine bilgi verilir. 

Gemi adamlan ve yolcuları ile gemilere girip çıkacak görevli ve görevsiz kimseler Türkiye'ye 
ancak yetkili gümrük idarelerinden giriş ve çıkış yapabilirler. 
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b) Türkiye limanlan arasında düzenli sefer yapan ve acentası bulunan gemiler serbest dolaşımda 
olmayan eşya alırlar veya yolda yabancı limana uğrarlarsa (a) fıkrası hükümlerine tabi tutulurlar. Bu 
tür gemiler ile bunların yolcu ve yüklerinin denetleme ve gümrük işlemlerinde kolaylık sağlayacak 
usul ve esaslar koymaya Müsteşarlık yetkilidir. 

c) (b) fıkrası dışında kalan gemilerin Türkiye limanları arasındaki sefer ve taşımaları gümrük 
gözetimine tabi tutulabilir. Bu tür gemiler, Müsteşarlıkça belirlenecek şartlar ve verilecek izin 
çerçevesinde serbest dolaşımda olmayan eşyayı Türkiye limanlan arasında transit suretiyle 
taşıyabilirler. 

d) (c) fıkrasında yazılı taşımalar ile Türkiye karasuları ve iç sulannda seyreden her türlü taşıtlar 
üzerinde gümrükçe yapılacak gözetim ve denetime ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

4. Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den gidecek olan hava araçları yetkili gümrük idaresi bulunan 
havalimanlarına inebilir veya bu havalimanlarından kalkabilirler. Bu hava araçları gümrük 
gözetimine tabidir. Özel bir izin ile gelen ve giden hava gemilerinin kaptan pilotları verilen talimata 
uygun olarak hareket ederler. 

5. Türk ve yabancı donanmasına mensup harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava 
harp gemileri ve Bakanlar Kurulunun izni ile gelen yabancı devletlerin hava harp gemileri, içlerinde 
eşya bulunmaması halinde gümrük gözetimine tabi değildir. 

M A D D E 35- Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış ile gümrük idarelerindeki her türlü 
gümrük işlemleri normal çalışma saatleri içinde yapılır. 

Ancak; 
a) Demiryolu katarları ve düzenli sefer yapan deniz, nehir, kara ve hava taşıtları gece ve 

gündüzün her saatinde Gümrük Bölgesine girip çıkabilirler. Düzensiz seferli oları ve yolcu getiren 
deniz, nehir, kara ve hava taşıtları da aynı şekilde Gümrük Bölgesine girip çıkabilirler. 

b) İşletme teşkilatı bulunan limanlarda, gemiler gece ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp 
çıkarabilirler. 

c) Zorlayıcı sebeplerle çalışma saatleri dışında gümrük idaresi olan bir limana girmek veya bu 
limandan ayrılmak zorunda kalan gemilerin yük alıp verme istekleri de gümrük idarelerince kabul 
edilir. Yolcu ve turist taşıyan her türlü gemi mesai saatleri dışında gümrük idaresi bulunan bir 
limana girip çıkabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi 

M A D D E 36- 1. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, girişinden itibaren gümrük 
gözetimine tabidir. Bunlar, yürürlükteki hükümlere uygun olarak gümrük idareleri tarafından 
denetlenir. 

2. Söz konusu eşya gümrük statüleri belirleninceye, serbest dolaşımda olmayan eşya ise 77 nci 
maddenin 1 inci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, gümrük statüleri değişinceye ya da serbest 
bölgeye girinceye yahut 163 ve 164 üncü maddeler gereğince yeniden ihraç veya imha edilinceye 
kadar gümrüğün gözetimi altında kalır. 

M A D D E 37-1. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, getiren kişi tarafından gecikmeksizin 
Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak; 

a) Belirlenen bir gümrük idaresine veya gümrükçe uygun görülen herhangi bir yere, 
b) Deniz veya havayoluyla ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden geçmeksizin karayoluyla 

doğrudan bir serbest bölgeye, 
Götürülür. 
2. Türkiye Gümrük Bölgesine getirildikten sonra eşyanın aktarılması sonucunda nakliyesinden 

sorumlu olanlar yukarıda belirtilen hükümlere uymak zorundadır. 
3. Gümrük idarelerinin gözetim ve denetimine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, yolcu, 

sınır ahalisi ve posta eşyası ile ekonomik açıdan önem arz etmeyen eşya için özel hükümler 
getirmeye Müsteşarlık yetkilidir. 
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4. Yukarıdaki fıkralar ve 38 ila 50 nci madde hükümleri, Türkiye'nin deniz ve hava limanları 
dışında uğrak yeri olmayan ve düzenli bir hava veya deniz seferiyle doğrudan yapılan taşımacılık 
nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesini geçici olarak terk eden eşyaya uygulanmaz. 

Yabancı ülke limanlarında, hava limanlarında veya serbest limanlarda yüklenmiş eşya bu 
hükmün dışındadır. 

5. Bu maddenin 1 inci fıkrası hükmü, varış yeri bir Türk limanı veya havalimanı olmaksızın, 
Türkiye karasularını ya da hava sahasını geçen gemilerde veya hava araçlarında yüklü eşyaya 
uygulanmaz. 

M A D D E 38- 1. Beklenmeyen haller veya mücbir sebep nedeniyle 33 üncü madde ile 34 üncü 
maddenin 1 inci ve 3 üncü fıkralarında öngörülen yükümlülüklere uyulmadığı takdirde, söz konusu 
yükümlülüklere tabi kişi veya onun yerine hareket eden diğer kişiler, en yakın gümrük idaresini 
gecikmeksizin bu durumdan ve eşyanın bulunduğu hal ve yerden haberdar ederler. 

2. Beklenmeyen haller veya mücbir sebep nedeniyle, Türkiye karasuları içinde taşıdığı eşyayı 
denize atan, karaya çıkaran, başka bir taşıta aktaran veya bu eşyayı toplayan gemi kaptanları yahut 
diğer kişiler, eşyanın gümrük statüsünün belirlenmesi ve gereken diğer önlemlerin alınması 
amacıyla en yakın gümrük idaresini bu durumdan ve eşyanın bulunduğu hal ve yerden haberdar 
ederler. 

3. 34 üncü maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen bir geminin veya hava gemisinin beklenmeyen 
haller veya mücbir sebep nedeniyle 34 üncü maddenin 1, 3 ve 4 üncü fıkralarında öngörülen 
yükümlülüklere uymaksızın geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi içinde demir atmaya veya 
konaklamaya mecbur kalması halinde, bu gemiyi veya hava gemisini Gümrük Bölgesine getiren 
veya onun yerine hareket eden diğer kişiler, gümrük idaresini gecikmeksizin durumdan haberdar 
ederler. 

4. 1 inci fıkrada belirtilen eşya ile 2 nci fıkrada belirtilen gemi veya hava gemisine yüklü eşyanın 
gümrük denetimine imkan verecek ve gerektiğinde daha sonra belirlenen veya uygun görülen bir 
gümrük idaresine götürülmelerini sağlayacak önlemler Müsteşarlıkça tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Eşyanın Gümrüğe Sunulması 

M A D D E 39- Müsteşarlıkça belirlenen esaslara uygun olarak serbest bölgelere konulan eşya 
hariç olmak üzere, gümrük idaresine veya gümrük idarelerinin belirlediği veya uygun gördüğü diğer 
bir yere gelen eşya, bunu Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi veya yerine göre eşyanın 
gelişinden sonra taşımasını üstlenen kişi tarafından gümrüğe sunulur. 

M A D D E 40- Müsteşarlık; 

a) Yolcu beraberinde getirilecek, 
b) Gümrüğe sunulmaksızın bir gümrük rejimine tabi tutulabilecek, 
Eşya hakkında, 39 uncu madde hükümleri dışında özel düzenlemeler yapabilir. 
M A D D E 41- Talep üzerine, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından 

önce, gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi veya bundan numune alınması yönünden ilgili ve yetkili 
kişilere izin verilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Özet Beyan ve Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması 

M A D D E 42- 44 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, 39 uncu madde uyarınca gümrüğe 
sunulan eşya için, eşyanın gümrüğe sunulmasını takibeden ilk iş günü mesai bitimine kadar ilgili 
gümrük idaresine bir özet beyan verilir. 

M A D D E 43- 1. Özet beyan, Müsteşarlıkça belirlenen örneğe uygun bir form ile yapılır. 
Müsteşarlık, eşyanın teşhisi için gerekli ayrıntıları içeren ve uluslararası kabul gören bir ticari veya 
resmi belgenin de özet beyan olarak kullanımına izin vermeye yetkilidir. 

2. Özet beyan; 
a) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gelişinden sonra taşıma 

sorumluluğunu üstlenen, 
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b) (a) bendinde belirtilenlerin adına hareket eden, 
Kişi tarafından verilir. 
3. Türk ve yabancı ülke donanmasına ait harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine ait hava harp 

gemileri ve Bakanlar Kurulu izni ile gelen yabancı devletlerin hava harp gemileri gümrük 
gözetimine tabi değildir. Ancak, harp gemileri ve hava harp gemileri ile getirilen eşya, gümrük 
muayenesi ve diğer gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla, gelişlerinden sonra en geç 
yirmidört saat içinde gemilerin komutanları tarafından bir liste halinde en yakın gümrük idaresine 
bildirilir. Söz konusu gemilerin komutan ve diğer mürettebatına ait eşya da bu hükme tabidir. 

4. Türkiye Gümrük Bölgesine boş olarak gelen taşıtların bu durumu, bir form ile gümrük 
idarelerine bildirilir. 

MADDE 44- Yolcu beraberinde getirilen eşya ile yolculara ait olmakla birlikte başka taşıtlarla 
getirilen eşya ve posta yoluyla gönderilen koliler için özet beyan aranmaması hakkında özel 
hükümler koymaya Müsteşarlık yetkilidir. 

Ancak, özet beyan aranmayacak hallerde, 42 nci maddede belirtilen sürenin dolmasından önce, 
eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ve gümrük denetiminin 
tehlikeye düşmemesi şarttır. 

MADDE 45- 1. Eşya bulunduğu taşıt araçlarından gümrük idarelerinin belirledikleri veya uygun 
gördükleri yerlerde söz konusu idarelerin izni ile boşaltılabilir veya aktarılabilir. 

Gümrük idaresine özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari ya da resmi belge 
verilmeksizin taşıtlardan eşya boşaltılamaz. 

Ancak, eşyanın tamamen veya kısmen acilen boşaltılmasını gerektiren kaçınılmaz bir tehlikenin 
varlığı durumunda bu izin aranmaz. Bu gibi durumlarda en yakın gümrük idaresi derhal haberdar 
edilir. 

2. Gümrük idareleri, eşyanın ve bulunduğu taşıma araçlarının muayenesi amacıyla gerektiğinde 
eşyanın boşaltılmasını ve kapların açılmasını isteyebilir. 

3. Eşya konulduğu ilk yerden gümrük idarelerinin izni olmaksızın kaldırılamaz. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım 
Belirlenmesi Zorunluluğu 

MADDE 46- 1. Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin 
edilir. 

2. Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, 
buna ilişkin işlemler; 

a) Denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kırkbeş gün, 
b) Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün, 
İçinde tamamlanır. 
3. Şartlar gerektirdiği takdirde, Müsteşarlık 2 nci fıkrada belirtilen sürelerden daha kısa bir süre 

saptayabilir veya bu sürelerin uzatılmasına izin verebilir. Ancak, gerçek ihtiyaçları aşan süre uzatımı 
yapılamaz. 

ALTINCI BÖLÜM 
Eşyanın Geçici Depolanması 

MADDE 47- Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde 
adlandırılır. 

MADDE 48- 1. Geçici depolanan eşya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve 
bu idarelerin belirlediği koşullarda depolanabilir. 

Gümrük idareleri, geçici depolanan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin 
ödenmesini sağlamak üzere eşya sahibinden teminat isteyebilir. 
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2. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem 
veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın 
buralarda kalabileceği süre üç aydır. 

MADDE 49- 41 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, geçici depolanan eşya, görünüş ve 
teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla, aynı durumda muhafazalarını sağlamak üzere 
yönetmelikle belirlenen elleçlemeye tabi tutulabilir. 

MADDE 50- 1. 46 nci maddeye göre belirlenmiş süreler ile 48 inci maddenin 2 nci fıkrasında 
belirtilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli 
işlemlere başlanmamış eşya, herhangi bir adli veya idari takibata konu olmaması halinde,177 ila 180 
inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir. 

2. Gümrük idareleri, söz konusu eşyayı durumu belirleninceye kadar, eşya sahibinin risk ve 
hesabına gümrüğün denetimindeki özel bir yere sevk edebilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler 

MADDE 51- 37 nci maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, 37 ila 50 nci madde 
hükümleri, daha önce başlamış bir transit rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyaya 
uygulanmaz. 

MADDE 52- Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimi hükümleri 
çerçevesinde nakledilmek üzere gümrüğe sunulan eşyaya 41 ila 50 nci madde hükümleri uygulanır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

MADDE 53- Gümrük idareleri, şartlar gerektirdiği takdirde, gümrüğe sunulan eşyayı imha 
ettirebilir. Gümrük idareleri bu durumu eşya sahibine bildirir. Eşyanın imhasına ilişkin masraflar 
eşya sahibinden tahsil edilir. 

MADDE 54- Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak, Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği veya 
gümrük denetimine tabi tutulmadığı saptanan eşyaya, 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanun ile ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

MADDE 55- 1. Aksine hüküm bulunmadıkça; niteliğine, miktarına, menşeine, yükleme veya 
varış ülkesine bakılmaksızın, bir eşya, belirlenmiş şartlar altında her zaman gümrükçe onaylanmış 
işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulabilir. 

2. Bakanlar Kurulu; kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlık ve 
hayatlarının korunması, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan ulusal hazinelerin korunması, 
fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması gerekçeleri ile eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem 
veya kullanıma tabi tutulmasına yasaklama veya kısıtlamalar koyabilir. 

3. Türkiye ile ticaret, gümrük, taşımacılık anlaşması bulunmayan ve imzalanmış anlaşmaları 
süresinden önce tek taraflı olarak kısmen veya tamamen hükümsüz bırakan veya Türk kara, hava ve 
deniz taşıtlarına karşı yasaklama ve kısıtlamalar koyan veya bunlar hakkında farklı işlemler 
uygulayan yabancı ülkelere ait eşya ve taşıtlara, karşılık olmak üzere, yasaklama veya kısıtlamalar 
koymaya ve farklı işlemler veya farklı tarifeler uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 56- 1. Gerek üzerlerinde, gerek iç ve dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir 
ülke ürünü olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran isim ya da simgeler taşıyan eşyanın 
Türkiye'ye ithaline izin verilmez. Bu gibi eşyanın Türkiye'den transit geçişine veya antrepo ve 
benzeri yerlere konulmasına ya da yeniden ihracına Müsteşarlıkça izin verilebilir. 

2. Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere ve bunların başka ülke menşeli olduğunu gösterecek 
veya böyle bir izlenim uyandıracak nitelikte, üzerleri yabancı dille yazılı veya basılı her türlü boş 
zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşya ile Türkiye'de düzenlenebilecek belgeleri başka ülkelerde 
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düzenlenmiş gibi gösterebilecek nitelikte, üzerleri imzalı veya imzasız olsun, Türkiye'de yerleşik 
olmayan yabancı firmalara ait proforma faturalar hariç boş faturaların Türkiye'ye ithaline izin 
verilmez. 

Türkiye'de yerleşik firmalarla, lisans, royalti veya patent anlaşması imzalamış yabancı firmaların 
bu tür eşyası bu hükmün dışındadır. 

M A D D E 57- 1. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre, marka, coğrafi 
işaret, endüstriyel tasarım hakları ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren haklarla ilgili 
olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın gümrük işlemleri; hak sahibinin 
veya temsilcisinin talebi üzerine veya söz konusu eşyanın sahte markalı ya da telif hakkına tabi taklit 
mal tarifine uyduğuna ilişkin açık deliller olması halinde, re'sen gümrük idareleri tarafından 
durdurulur. Durdurma kararı ithalatçıya veya hak sahibine veya temsilcisine bildirilir. 

2. Gümrük idareleri, olayın özelliğine göre ithalatçının veya kamunun hakkını güvenceye almak 
ve suistimalleri önlemek amacıyla, başvuru sahibinden eşyanın kıymeti oranında bir teminat 
isteyebilirler. 

3. Başvurunun kabul edildiği tarihte şikayet konusu eşya serbest dolaşıma girmiş ise başvurunun 
gümrük idaresince kabul edilmesi; söz konusu eşyanın gereğince muayene edilmeden ithaline izin 
verildiği gerekçesiyle hak sahibine tazminat hakkı doğurmaz. Sahte markalı veya taklit mallarla 
mücadele kapsamında, gümrük işlemleri gümrük idaresince re'sen durdurulan eşyadan dolayı, ilgili 
kişilerin yapılan işlemler sonucunda fayda veya zarara uğraması halinde, gümrük idaresi yetkilileri 
bu kişilere karşı sorumlu tutulmaz. 

4. Gümrük idaresince alınan durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren on gün içinde 
esas hakkında yetkili mahkemede dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar 
alınmazsa, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem 
yapılır. 

5. Gümrük işlemleri durdurulan eşya, yetkili mahkemece alınan karar doğrultusunda, tasfiye 
rejimi hükümlerine göre imha veya asli nitelikleri değiştirilerek satış suretiyle tasfiye edilebilir. 

6. Yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyelik eşya ile posta kolileri ile gönderilen ticari 
mahiyette olmayan eşya için bu madde hükümleri uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Gümrük Rejimleri 
BİRİNCİ AYIRIM 

Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması 
M A D D E 58- 1. Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime uygun şekilde yetkili 

gümrük idaresine beyan edilir. 
2. İhracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımda bulunan 

eşya, gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya 
veya imha edilinceye ya da gümrük beyannamesi iptal edilinceye kadar gümrük gözetimi altında 
kalır. 

M A D D E 59- 1. Gümrük beyanı; 
a) Yazılı olarak, 
b) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla, 
c) Sözlü olarak, 
d) Eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir 

tasarruf yoluyla, 
Yapılabilir. 
2. 1 inci fıkranın (b), (c) ve (d) bendlerinde belirtilen şekilde yapılan beyanlara ilişkin usuller 60 

ila 71 inci madde hükümlerine aykırı olmayacak şekilde yönetmelikle belirlenir. 
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A. Yazılı Beyanlar 
1. Normal Usul 
MADDE 60- 1. Yazılı beyan, 4 üncü fıkrada belirtilen beyanname ile yapılır. Bu beyannamenin 

eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli bütün 
bilgileri ihtiva etmesi ve imzalanması gerekir. 

2. Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli 
bütün belgeler beyannameye eklenir. 

3. Kazıntılı ve silintili beyannameler gümrük idarelerince kabul edilmez. Ancak, beyannameler 
hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizilerek yanına doğrusu yazılıp beyan sahibi tarafından 
imzalanarak ve tescil sırasında resmi mühürle mühürlenerek düzeltilir. 

4. Gümrük işlemleri, şekil ve içeriği yönetmelikle belirlenen beyanname ve diğer belgelerle 
yapılmak zorundadır. Bu belgelerin basımı ve dağıtımına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça 
belirlenir. Bilgisayar ortamında hazırlanan söz konusu belgelerin kabulüne Müsteşarlık yetkilidir. 

MADDE 61- 1. 60 ıncı maddede belirtilen şartlara uygun beyannameler, ait oldukları eşyanın 
gümrüğe sunulmuş olması halinde gümrük idareleri tarafından tescil edilir. 

Tescil, beyanname veya beyanname hükmündeki belgenin üzerine mühür vurularak, sıra 
numarası ve tarih konulması ile bu beyannameye ait bilgilerin tescil defterine yazılması veya tescil 
defteri yerine geçen bilgisayar kaydına alınmasıyla tamamlanır. 

2. Aksine hüküm bulunmadıkça, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm hükümlerin 
uygulanmasında esas alınacak tarih, beyannamenin gümrük idareleri tarafından tescil edildiği 
tarihtir. 

3. Gümrük idaresince tescil edilmiş olan beyanname, ait olduğu eşyanın vergileri ve para 
cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini bağlar ve gümrük vergileri tahakkukuna esas 
tutulur. 

MADDE 62-1. 5 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere; gümrük beyannamesi, ilgili eşyayı 
ve eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli belgeleri 
yetkili gümrük idarelerine verme yetkisine sahip olan veya verilmesini sağlayabilen kişiler 
tarafından verilebilir. 

2. Ancak, bir beyannamenin tescilinin belirli bir kişi için özel yükümlülükler getirmesi halinde, 
bu beyanın söz konusu kişi tarafından ya da bu kişi hesabına yapılması ve beyan sahibinin Türkiye 
Gümrük Bölgesinde yerleşik olması gerekir. 

Bununla birlikte, yerleşik olma koşulu, transit ya da geçici ithalat beyanında bulunan veya 
gümrük idarelerinin uygun bulması koşuluyla arızi olarak beyanda bulunan kişilere uygulanmaz. 

MADDE 63- Beyannameler tescilden sonra düzeltilemezler. Ancak, beyan sahibinin talebi 
üzerine, tescilden sonra eşyanın cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaraları dışında beyannamede 
yer alan ağırlık, adet, ölçü yahut kıymet yönlerinden bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine 
gümrük idarelerince izin verilir. 

Bu düzeltmeler, idare amirinin izni ile yapılır ve beyanda bulunan ile birlikte imzalanarak resmi 
mühürle mühürlenir. 

Ancak; 
a) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden, 
b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, 
c) 73 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilmesinden, 
Sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez. 
MADDE 64- 1. Gümrük idareleri, beyan sahibinin talebi üzerine ve eşyanın yanlışlıkla 

beyanname konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya beyan edildiği rejime tabi tutulmasının 
özel nedenlerle artık mümkün olmadığına ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmesi halinde, tescil 
edilmiş bir beyannameyi iptal ederek, gerektiğinde yeni bir rejim beyanında bulunulmasına izin 
verebilirler. 

Ancak, gümrük idarelerince beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmiş olduğu 
hallerde, muayenenin sonucu alınmadan beyannamenin iptaline ilişkin talep kabul edilmez. 
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2. Hiçbir şekilde kullanılamaz hale gelmiş eşyanın, talep halinde imhasına veya Gümrük Bölgesi 
dışına çıkarılmasına izin verilir. 

3. Beyannamenin tescilinden sonra, eşyanın niteliklerinde meydana gelen değişiklikler veya 
bozulmalar nedeniyle ithalat vergilerinden indirim yapılmaz. 

Ancak; 
a) Özellikle ilk madde olarak kullanılması mümkün hale gelen eşyanın ilk madde olarak beyan 

edilmesine gümrük idarelerince izin verilir. Gerekli görülmesi halinde, gümrük idareleri bu eşyanın 
ilk madde şeklinden başka bir şekilde kullanılmasını önleyici tedbirleri alır. 

b) Kısmen hasara uğrayan eşyanın ayrılması mümkün ise hasara uğramış kısmı için (a) bendi 
hükümlerine göre işlem yapılır. Eşyanın hasarlı ve hasarsız şekilde ayrılmasının mümkün olmadığı 
hallerde, beyan sahibinin talebi doğrultusunda (a) bendi hükmü uygulanabileceği gibi, bu eşyanın 
Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına veya imhasına da izin verilir. 

4. Yönetmelikle belirlenen haller dışında, eşyanın tesliminden sonra beyannameler iptal 
edilemez. 

5. Beyannamenin iptali, yürürlükteki cezai hükümlerin uygulanmasına engel oluşturmaz. 
M A D D E 65- 1. Gümrük idareleri, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere; 
a) Beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli belgeleri kontrol edebilir ve beyannamenin içerdiği 

bilgilerin doğruluğunu araştırmak amacı ile beyan sahibinden diğer belgeleri de vermesini 
isteyebilir, 

b) Eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene veya tahlil amacıyla numune alabilirler. 
2. Beyanname kapsamı eşyanın muayene edilmesi halinde, muayene sonuçları, muayene 

edilmemesi halinde ise beyannamede yer alan bilgiler, eşyanın tabi olduğu gümrük rejimi 
hükümlerinin uygulanmasında esas alınır. 

3. Kontrol amacıyla gümrük müfettişleri, gümrük müfettiş yardımcıları, gümrük kontrolörleri ve 
gümrük idare amirleri muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış eşyanın ikinci muayenesini her 
zaman yapabilirler. Keza, sözü edilenler gümrük işlemlerini her aşamada denetlemeye yetkilidirler. 

4. Beyannameyi kontrol edenler ile muayeneyi ve ikinci muayeneyi yapanlar, yaptıkları 
kontrolden veya muayeneden, gümrük vergilerinin hesaplanmasından ya da muafiyet hükümlerinin 
uygulanmasından, duruma göre tek başlarına veya müteselsilen sorumludurlar. 

M A D D E 66- 1. Eşyanın muayenesi, bunların gümrük idarelerince konulmasına izin verilen 
yerlerde veya antrepolarda yapılır. Bu yerler dışında da eşya muayenesi yapılmasına ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Kurye çantalarının gümrük işlemleri, Mi l l i Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile Gümrük 
Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir. 

2. Eşyanın muayene edileceği ve numunelerin alınacağı yerlere taşınması ile bu muayene ve 
numune alma işlemleri için gerekli tüm elleçleme giderleri beyan sahibi tarafından karşılanır. 

3. Beyan sahibi eşyanın muayenesi ve numune alınması sırasında hazır bulunabilir. Gümrük 
idareleri, uygun gördükleri takdirde muayene ve numune alma işlemini kolaylaştırmak için gerekli 
yardımı sağlamak üzere, beyan sahibinin söz konusu muayenede veya numune alımında hazır 
bulunmasını veya temsil edilmesini zorunlu tutabilirler. 

4. Numunelerin yürürlükteki hükümlere uygun olarak alınması şartıyla, gümrük idareleri, 
numuneler karşılığında herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü değildir. Gümrük idareleri, kendi 
yaptıkları tahlil veya inceleme masraflarını üstlenir. Ancak, gümrük laboratuvarlarının yetersiz 
kalması nedeniyle, hariçte yaptırılacak tahlil veya inceleme masrafı beyan sahibi tarafından 
karşılanır. 

5. Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden sonra bir ay 
içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır. 

6. Laboratuvar tahlillerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
M A D D E 67- t. Bir beyanname kapsamı eşyanın tek kalemden oluşması ve kısmen muayene 

edilmesi halinde, muayene sonuçları söz konusu beyanname kapsamı eşyanın tümüne uygulanır. 
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Bununla birlikte, beyan sahibi,kısmi muayene sonuçlarının beyan edilen eşyanın kalan kısmı için 
geçerli olmadığı düşüncesinde ise eşyanın tamamının muayenesini talep edebilir. 

2. Bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsaması halinde, her kaleme ilişkin bilgiler 
ayrı bir beyan sayılır. Bir kalemin eksik veya fazlası, diğer kalemin fazla veya eksiğine mahsup 
edilemez. 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonunun alt açılımında bulunan ve aynı kanuni 
veya tercihli vergi oranına tabi olan eşya bir kalem sayılır. 

M A D D E 68- 1. Gümrük idareleri, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimi şartlarına uyulmasını 
sağlamak üzere zorunlu olan hallerde,eşyanın ayniyetini tespite yönelik önlemleri alırlar. 

2. Eşyaya veya taşıtlara ayniyet tespitine yönelik olarak tatbik edilen etiket, mühür ve benzeri 
araçlar, beklenmeyen hal veya mücbir sebep nedeniyle, eşyanın veya taşıtların korunmasını 
sağlamak için sökülmeleri veya imhaları zorunlu olmadıkça, yalnız gümrük idareleri tarafından veya 
bu idarelerin izni ile sökülebilir ya da imha edilebilir. 

M A D D E 69- 1. Eşyanın ilgili rejime tabi tutulma şartlarının yerine getirilmesi ve eşyanın 
yasaklayıcı veya kısıtlayıcı önlemlere tabi olmaması kaydıyla, gümrük idareleri, tescilden sonra 
beyannamedeki bilgileri kontrol ederek veya belli hallerde kontrol etmeksizin, eşyayı teslim ederler. 
Ancak, beyannamenin incelenmesinin makul bir süre içinde tamamlanamadığı ve bu inceleme 
sırasında eşyanın hazır bulundurulmasına gerek olmadığı hallerde de eşya teslim edilir. 

Yasaklama veya kısıtlamaya tabi olması nedeniyle teslimine imkan bulunmayan eşyanın tabi 
olacağı işlemlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

2. Aynı beyanname kapsamı eşyanın tümünün aynı anda teslimi esastır. 
Bu fıkranın uygulamasında, bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsaması halinde, her 

kaleme ilişkin bilgiler ayrı bir beyanname konusu eşya gibi değerlendirilir. 
3. Beyannamenin tescilinin bir yükümlülüğü doğurması halinde, gümrük vergileri ödenmedikçe 

veya teminata bağlanmadıkça beyanname kapsamı eşya teslim edilemez. Ancak, bu hüküm kısmi 
muafiyete tabi geçici ithalat rejimine uygulanamaz. 

4. Beyan edilen gümrük rejimi hükümlerine göre teminat istenmesi halinde, söz konusu teminat 
alınmadan eşya teslim edilemez. 

M A D D E 70- 1. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle 46 nci maddede belirtilen süreler 
içerisinde, tescil edilmiş beyanname kapsamı eşyanın; 

a) Muayenesine başlanamaması veya devam edilememesi, 
b) Beyan edildiği gümrük rejimine tabi tutulması için verilmesi gereken belgelerin verilmemiş 

olması, 
c) Ödenmesi veya teminat altına alınması gereken ithalat veya ihracat vergilerinin ödenmemesi 

veya teminatın verilmemesi, 
Hallerinde, eşya muayene edilir. Muayene sonucunda gümrük idarelerince alınacak para cezasını 

veya diğer takipleri gerektiren veya gerektirmeyen durumlar bir tutanağa bağlanır ve daha sonra 
eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir. 

2. Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin beyanname 
verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde 
bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde işlemleri bitirilemeyen eşya ile ilgili olarak 1 inci fıkra hükümleri 
uygulanır. 

II. Basitleştirilmiş Usul 
M A D D E 71- 1. Gümrük idareleri, usul ve formalitelerin mümkün olduğunca basitleştirilmesi 

için ve gümrük işlemlerinin yürürlükteki hükümlere uygun olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde, 
yönetmelikle belirlenen şartlar altında; 

a) 60 ıncı maddede sözü edilen beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının 
eklenmemesine ve kaydedilmesi gereken bazı bilgilerin beyannameye yazılmamasına, 

b) Sözü edilen beyanname yerine, eşyanın ilgili gümrük rejimine tabi tut alması talebi ile birlikte, 
ticari veya idari bir belgenin verilmesine, 
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c) Eşyanın ilgili rejime geçişinin kayıt yoluyla yapılmasına, 
İzin verebilirler. 
(c) bendinin uygulanmasında beyan sahibi eşyayı gümrüğe sunma yükümlülüğünden muaf 

tutulabilir. 
Basitleştirilmiş usulle beyan, ticari veya idari belge yahut kayıt, eşyanın teşhisi için gerekli 

bilgileri kapsamak zorundadır. Kayıt yoluyla işlem yapılan hallerde kayıt tarihinin yazılması şarttır. 
2. Beyan sahibi genel, dönemsel veya özet niteliğinde bir tamamlayıcı beyanda bulunur. 

Tamamlayıcı beyanın aranmayacağı haller yönetmelikle belirlenir. 
3. Tamamlayıcı beyanlar ile 1 inci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sözü edilen beyanlar, 

ayrılmaz bir bütündür ve basitleştirilmiş işleme ilişkin beyannamelerin tescil tarihinden itibaren 
hüküm ifade ederler. 1 inci fıkranın (c) bendinde belirtilen hallerde kayıt işlemi, 60 ıncı maddede 
sözü edilen beyannamenin tescili ile aynı hukuki sonucu doğurur. 

B. Diğer Beyanlar 
MADDE 72- Aşağıda yazılı hallerde yetkili makamlardan gönderilecek resmi yazılar 

beyanname kabul edilerek eşyanın gümrük işlemleri, bu yazılara dayanılarak yürütülür. 
a) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhına ait eşya hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreterliğinden gönderilecek yazılar, 
b) Diplomatik muaflık ve ayrıcalıklardan yararlananların ancak kendi adlarına veya elçilik adına 

gelecek eşya için karşılıklı olmak şartıyla misyon şeflerinden veya muaflık hakkı tanınmış heyet 
başkanlarınca gönderilen yazılar ile kurye çantalarına ait kurye mektupları. 

Bu mektupların şekli, kapsayacağı bilgiler ve göreceği işlemler Dışişleri Bakanlığı ve Gümrük 
Müsteşarlığınca müştereken tespit olunur. 

C. Eşyanın Tesliminden Sonra Beyanın Kontrolü 
MADDE 73- 1. Gümrük idareleri, eşyanın tesliminden sonra ve beyannamedeki bilgilerin 

doğruluğunu saptamak amacıyla, eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere 
ilişkin ticari belge ve verileri kontrol edebilirler. Bu kontroller beyan sahibine, söz konusu işlemler 
ile doğrudan ya da dolaylı olarak ticari yönden ilgili diğer kişilere veya belge ve verileri ticari 
amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapılabilir. Mümkün olduğu takdirde eşya 
muayene de edilebilir. 

2. Gümrük idareleri, kendi yetkileri doğrultusunda veya beyan sahibinin talebi üzerine, 
yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, beyannamenin düzeltilmesini eşyanın 
tesliminden sonra da yapabilirler. 

3. Beyannamenin incelenmesi veya eşyanın tesliminden sonraki kontrolü sonucunda, ilgili 
gümrük rejimine ilişkin hükümlerin yanlış veya eksik bilgilere dayanarak uygulandığının 
saptanması halinde, gümrük idareleri, bu Kanunda yer alan ceza hükümleri saklı kalmak üzere, 
beyanı yeni bulgulara göre düzeltmek için gerekli işlemleri yaparlar. 

İKİNCİ AYIRIM 
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 

MADDE 74- Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası 
önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen 
ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür. 

MADDE 75- 1. Beyan sahibi, tarımsal mali yükler dışında kalan ithalat vergilerinin oranlarının 
serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden sonra, fakat eşyaya ilişkin gümrük 
vergilerinin ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce indirilmesi halinde, lehine olan 
oranın uygulanmasını isteyebilir. 

2. Beyan sahibinden kaynaklanan nedenlerle gümrük işlemlerinin tamamlanamaması halinde, 1 
inci fıkra hükmü uygulanmaz. 

MADDE 76- Bir konşimento içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği hallerde; her 
bir eşya için kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapılmasının ek bir iş yükü ve masrafa sebep 
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olması halinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri, eşyanın tamamına en yüksek ithalat 
vergi oranına tabi eşyanın tarife pozisyonuna göre vergi uygulayabilirler. 

M A D D E 77- 1, Özel amaca yönelik kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından 
yararlanarak serbest dolaşıma girmiş eşyanın gümrük gözetimi, nihai kullanım olarak kabul edilen 
üretim veya kullanım faaliyetiyle sona erer. Ayrıca, indirimli veya sıfır vergi uygulamasına ilişkin 
koşulların sona erdiği, eşyanın ihraç veya imha edildiği, eşyanın indirimli veya sıfır vergi 
uygulaması için belirlenmiş amaçlar dışında kullanılması nedeniyle tahsili gereken vergilerin 
ödendiği hallerde de gümrük gözetimi sona erer. 

2. Nihai kullanım nedeniyle serbest dolaşıma giren eşyaya, duruma göre 81 inci maddenin 2 nci 
fıkrası veya 83 üncü madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 78- Serbest dolaşımda bulunan eşya, aşağıda belirtilen hallerde bu statüsünü kaybeder: 
a) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin iptal edilmesi, 
b) Geri ödeme sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejimi çerçevesinde işlendikten sonra ihraç 

edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması, 
c) 213 üncü madde hükmü uyarınca, eşyanın kusurlu veya satış sözleşmesi hükümlerine uygun 

olmaması nedeniyle, gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması, 
d) 214 üncü madde hükmü uyarınca, eşyanın ihracına, geri gönderilmesine veya gümrükçe 

onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması nedeniyle gümrük vergilerinin geri 
verilmesi veya kaldırılması. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri 

A. Ortak Hükümler 
MADDE 79- 1. Bu Kanunun 80 ila 83 üncü maddelerinde geçen; 
a) "Rejim" deyimi, serbest dolaşımda olmayan eşyaya, 

- Transit, 
- Antrepo, 
- Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme, 
- Gümrük kontrolü altında işleme, 
- Geçici ithalat; 

b) "Ekonomik etkili gümrük rejimi" deyimi, 
- Antrepo, 
- Dahilde işleme, 
- Gümrük kontrolü altında işleme, 
- Geçici ithalat, 
- Hariçte işleme; 

Düzenlemelerinin uygulanması anlamına gelir. 
2. "İthal eşyası" deyimi, şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşya ile geri ödeme 

sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejiminde, 118 inci maddede belirtilen işlemlere tabi 
tutularak serbest dolaşıma giren eşya anlamına gelir. 

3. "Değişmemiş eşya" deyimi, dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimleri 
çerçevesinde hiçbir şekilde işçilik görmemiş ithal eşyası anlamına gelir. 

MADDE 80- 1. Dahilde işleme ve hariçte işleme rejimleriyle ilgili usul ve esaslar Bakanlar 
Kurulunca belirlenir. 

2. Yararlanılacak rejime ilişkin özel hükümler saklı kalmak üzere, ekonomik etkili rejimlerin 
kullanımına ilişkin izinler ile 95 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen antrepo işletme izni; 

a) İşlemlerin usulüne uygun olarak yürütülmesi için gerekli taahhütnamelerin ve teminatların 
verilmesi, 
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b) Gümrük idarelerinin, rejimi denetim altında tutabilmesi veya izleyebilmesi için yapması 
gereken idari düzenlemelerin, söz konusu rejimden hedeflenen ekonomik amaçlarla orantılı olması, 

Halinde verilir. 
MADDE 81- 1. İlgili rejimin kullanılmasına ilişkin şartlar verilen izinde belirtilir. İzin hak 

sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını veya içeriğini etkileyebilecek olan 
her türlü gelişmeleri ilgili mercilere bildirmek zorundadır. 

2. Eşyanın bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulması, söz konusu eşya için tahakkuk 
edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşılık teminat verilmesi şartına bağlıdır. 

MADDE 82- Ekonomik etkili bir şartlı muafiyet düzenlemesi, bu düzenlemeye tabi tutulmakta 
olan eşyaya veya eşdeğer eşyaya ya da işlenmiş ürünlere, gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya 
kullanım tayin edildiği takdirde sona erer. 

Gümrük idareleri, bir rejimin öngörülen şartlar altında sona ermemiş olduğu hallerde, Onbirinci 
Kısımdaki cezai hükümlere göre işlem yaparlar. 

MADDE 83- Ekonomik etkili bir gümrük rejimi hak sahibinin hak ve yükümlülükleri, 
yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre, söz konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan 
kişilere devredilebilir. Yeni hak sahibi bu hakkı, aynı koşullan taşıyan diğer kişilere de devredebilir. 

B. Transit Rejimi 
1. Genel Hükümler 
MADDE 84- 1. İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest 

dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi 
altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması, transit rejimi hükümlerine 
tabidir. 

2. Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde; 
a) Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, 
b) Yabancı bir ülkeden Türkiye'ye, 
c) Türkiye'den yabancı bir ülkeye, 
d) Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe, 
Taşınmasına izin verir. 

3. 1 nci fıkrada belirtilen taşıma işlemi; 
a) Transit rejimi hükümleri kapsamında, 
b) Bir TIR karnesi kapsamında, 
c) Transit belgesi olarak kullanılan bir A T A karnesi kapsamında, 
d) 19 Haziran 1951'de Londra'da imzalanan, Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik 

Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen form 302 kapsamında, 
e) Posta kolileri dahil olmak üzere posta yoluyla, 
f) Bir Türk limanından başka bir Türk limanına veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki bir 

limana deniz veya hava yoluyla taşınan eşya, özet beyan kapsamında, 
g) Antrepolardan veya gümrük idaresince konulmasına izin verilen yerlerden çıkarılarak transit 

edilecek eşya, 55 ila 70 inci madde hükümlerine göre bir beyanname kapsamında, 
Yapılır. 
4. Transit rejimi, eşyanın ve belgelerinin bu rejim hükümlerine uygun olarak varış gümrük 

idaresine sunulması üzerine sona erer. 
5. Transit rejimi uygulamasında, ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi eşyanın taşınmasına 

ilişkin özel hükümler saklıdır. Müsteşarlık, transit eşyanın cinsine, niteliğine ve taşımanın özelliğine 
göre veya Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu 
bölümdeki madde hükümlerine bağlı kalmaksızın transit rejimine ilişkin düzenlemeler yapılması 
konusunda yetkilidir. 
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II. Özel Hükümler 
M A D D E 85- Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak 

üzere bir teminat verilmesi zorunludur. 
Ancak; 
a) Deniz ve havayolu ile yapılan taşımalardan, 
b) Boru hattı ile yapılan taşımalardan, 
c) Demiryolu ile yapılan taşımalardan, 
Yönetmelikle belirlenecek haller dışında teminat aranmaz. 
M A D D E 86- 1. Transit rejimi hak sahibi olan kişiler; eşyayı öngörülen süre içerisinde ve 

gümrük idareleri tarafından eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan önlemlere uymak suretiyle, 
varış yeri gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmak ve transit rejimine ilişkin hükümlere 
uymakla yükümlüdür. 

2. 1 inci fıkrada belirtilen kişilerin yükümlülükleri saklı kalmak üzere, transit rejimine göre 
taşındığını bilerek eşyayı kabul eden taşıyıcı veya alıcı da, eşyayı öngörülen süre içerisinde ve 
gümrük idareleri tarafından eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan tedbirlere uymak suretiyle, 
varış yeri gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmakla yükümlüdür. 

M A D D E 87- 1. Transit rejiminin işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile istisnalar yönetmelikle 
belirlenir. 

2. Transit rejimine konu olan eşyanın, gümrük gözetimi altındaki antrepolarda veya gümrük 
idarelerince eşya konulmasına izin verilen yerlerde bir süre kalması veya bir taşıttan diğer bir taşıta 
aktarılması mümkündür. 

III. Transite İlişkin Gümrük İşlemleri 
M A D D E 88-1. Transit rejimine tabi eşya, şüphe veya ihbar durumları hariç olmak üzere, varış 

veya çıkış gümrük idaresine kadar muayene edilmeksizin ve gerektiğinde mühür altına alınarak veya 
memur eşliğinde sevk edilir. 

2. Antrepolardan veya gümrük idarelerince konulmasına izin verilen diğer yerlerden transit 
rejimi kapsamında taşınan eşya, gerek görülmesi halinde muayene edilir. Gümrük vergileri teminata 
bağlanmak suretiyle bu rejim kapsamında taşınacak eşyanın muayenesi 61 ila 70 inci madde 
hükümlerine göre yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak gümrük muayenesinde, rejim hak sahibi, 
temsilcisi veya eşyanın taşınmasından sorumlu kişiler de bulunabilir. 

M A D D E 89- Bu Kanunun 55 inci maddesinin 2 nci, 56 nci maddesinin 1 inci fıkralannda 
belirtilen hallerde, transit rejimi kapsamında taşınan eşyanın gümrük muayenesine tabi tutulması, 
teminat alınması, eşyanın memur eşliğinde sevki veya diğer önlemler alınması hususlarında 
düzenleme yapmaya Müsteşarlık yetkilidir. 

M A D D E 90- Türkiye karasularından geçen ve hakkında ihbar bulunan veya şüphe edilen transit 
eşya yüklü gemilerin ambar kapaklan veya bu gibi eşya konulan diğer yerleri, gümrük idarelerince 
mühür altına alınabilir. Bu gemilere memur eşlik ettirilebilir veya gemiler seyir halinde iken dış 
gözetim altında tutulabilir. 

Yukarıda belirtilen önlemler, gemilerin Türkiye karasularından çıkışı üzerine kaldırılır. 
M A D D E 91- Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu ile transit eşya taşıyan taşıtların transit 

süreleri, izleyecekleri yollar, kontrol noktalan ve konaklama yerleri ile ilgili olarak düzenlemeler 
yapmaya Müsteşarlık yetkilidir. 

M A D D E 92- 1. Transit eşya taşıyan seyir halindeki bir taşıtın beklenmeyen haller veya mücbir 
sebeplerle yoluna devam edemediği durumlarda, bu husus gecikmeksizin en yakın gümrük idaresine 
bildirilir. 

Transit eşyanın, söz konusu taşıttan diğer bir taşıta aktarılması gümrük idarelerinin gözetimi 
altında yapılarak, bu durum bir tutanakla belgelendirilir. 
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2. Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki transit halindeki eşyanın beklenmeyen haller veya mücbir 
sebeplerle telef veya kaybı halinde, gümrük vergileri aranmaz. Transit halindeki eşyanın yukarıda 
belirtilen nedenlerle telef veya kaybı, idarenin de taraf olarak bulunduğu mahkeme kararı ile 
kanıtlanır. 

Ancak; 
a) Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen 

belge ile, 
b) Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa, o yerin 

en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile, 
c) Trafik kazaları, trafik kaza raporuna göre ve en yakın gümrük idaresi tarafından yapılan tespit 

sonucunda gümrük idare amirinin vereceği karar ile, 
Kanıtlanır. 
C. Gümrük Antrepo Rejimi 
MADDE 93- 1. Gümrük antrepo rejimi; 

a) İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma 
girmemiş eşyanın, 

b) Gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek ihraç 
eşyasının, 

Bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri belirler. 
2. Antrepo işleticisi, gümrük antreposu işletmesine izin verilen kişidir. 
Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve 

yükümlülüklerinin devredildiği kişidir. 
3. Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve 

kuruluşunda aranılacak koşullan ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerdir. 
4. 1 inci fıkrada belirtilen eşyanın gümrük antreposu olmayan, ancak gümrük idaresince antrepo 

addedilen bir yere konularak antrepo rejimi hükümlerine tabi tutulabileceği haller, yönetmelikle 
belirlenir. 

MADDE 94- 1. Gümrük antreposu, genel antrepo veya özel antrepo olabilir. 
a) Genel Antrepolar, eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen; 
b) Özel Antrepolar, yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan; 
Gümrük antrepolarıdır. 
2. Parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları 

özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşya, ancak bu niteliklerine uygun genel veya özel 
antrepolara konulabilir. Bu tür eşya bir liste halinde yönetmelikle belirlenir. 

3. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepo sayılır. 
MADDE 95- 1. Gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği veya mevcut işletmelerin 

yeterli olmadığı hallerde, gümrük antrepoları açılması ve işletilmesi Gümrük Müsteşarlığının izni ile 
mümkündür. İznin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir. 

2. Gümrük antreposu işletmek isteyen kişiler, izin verilmesi için gerekli bilgileri ihtiva eden ve 
özellikle antrepoculuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunu belirten yazılı bir talepte bulunmak 
zorundadır. Gümrük antreposunun işletilmesine ilişkin şartlar verilen izinde gösterilir. 

3. İzin, yalnızca Türkiye'de yerleşik kişilere verilir. 
4. Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri, Gümrük Müsteşarlığının izni ile başka bir kişiye 

devredilebilir. 
MADDE 96- Antrepo işleticisi; 
a) Gümrük antreposunda bulunduğu süre içerisinde eşyanın gümrük gözetimi altında 

bulunmasını sağlamaktan, 
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b) Gümrük antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesiyle ilgili yükümlülükleri yerine 
getirmekten, 

c) İzinde belirtilen özel şartlara uymaktan, 
Sorumludur. 
MADDE 97- 1. Bir genel antrepo işletilmesi için izin verildiğinde, antrepo veya eşyanın 

özelliklerine göre 96 nci maddenin bir istisnası olarak, aynı maddenin (a) veya (b) bentlerinde 
belirtilen yükümlülüklerin doğrudan kullanıcıya ait olduğu, işletme izninde belirtilebilir. 

2. Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirmekten her halükarda sorumludur. 

MADDE 98- 81 inci maddenin 2 nci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, gümrük idareleri, 
antrepo işleticisinden 96 nci maddede belirtilen sorumluluklarla ilgili olarak yönetmelikle 
belirlenen esaslar çerçevesinde bir teminat ister. 

Ancak, fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç edilmek üzere 
antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz. 

Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilip gümrük 
idaresinin izni alınmadan, antrepolardan kısmen veya tamamen eşya çıkartılamaz. 

MADDE 99- Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük antreposuna konuldukları tarihte 
işletici tarafından kayıtlara geçirilir. Gümrük idareleri tarafından işletilmeyen antrepolardaki tüm 
eşyanın antrepo kayıtları işletici tarafından tutulur. Bu kayıtlar her zaman gümrüğün denetlemesine 
hazır halde bulundurulur. Söz konusu antrepo kayıtları ile 100 üncü maddede belirtilen antrepo 
kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 100- Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmamakla birlikte, ekonomik yönden bir ihtiyaç 
bulunması ve gümrük gözetiminin olumsuz etkilenmemesi koşuluyla; 

a) İhraç amacı dışında, serbest dolaşımda bulunan eşyanın gümrük antrepo tesislerine 
konulmasına, 

b) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, gümrük antrepo tesislerinde dahilde işleme veya gümrük 
kontrolü altında işleme rejimlerine ilişkin hükümler çerçevesinde işçiliğe tabi tutulmasına, 

Müsteşarlıkça belirlenecek şartlar altında izin verilebilir. 
MADDE 101- 1. Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük 

idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin 
edilmesi için bir süre belirlenebilir. 

2. İhracata bağlı önlemlerden yararlanabilecek tarım ürünleri için Müsteşarlıkça özel süreler, 
belirlenebilir. 

MADDE 102- 1. İthal eşyası, iyi korunmaları, görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin 
geliştirilmesi ya da dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünden yönetmelikle belirlenen 
mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir. 

Piyasa düzeninin aksamadan işleyişini sağlamak amacıyla, tarım ürünlerinin antrepolarda tabi 
tutulacağı elleçleme işlemleri Müsteşarlıkça sınırlandırılabilir. 

2. İhracata bağlı önlemlerden yararlanabilecek ve antrepo rejimine tabi tutulmuş tarım ürünlerine 
uygulanacak elleçleme işlemleri yönetmelikle belirlenir. 

3. Bu maddede belirtilen elleçleme işlemleri, gümrük idarelerinin izniyle yapılabilir. 
MADDE 103- 1. Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük idarelerinden izin alınmak şartıyla 

geçici olarak gümrük antreposundan çıkarılabilir. 
Eşya gümrük antreposu dışında bulunduğu süre içinde 102 nci maddede belirtilen şartlar altında 

elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir. 
2. Antrepo rejimine tabi tutulmuş eşyanın bir gümrük antreposundan diğerine nakli, gümrük 

idarelerinin iznine bağlıdır. 
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M A D D E 104- 1. İthal eşyası için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, eşyanın antrepo 
masrafları ile antrepoda kaldığı sürece muhafazası için yapılan masraflar, fiilen ödenen veya 
ödenecek fiyattan ayrı olarak gösterilmeleri şartıyla gümrük kıymetine dahil edilmez. 

1. Söz konusu eşyanın 102 nci madde çerçevesinde elleçleme işlemlerine tabi tutulması halinde, 
eşyanın ithalat vergileri tutarının belirlenmesinde dikkate alınacak niteliği, gümrük kıymeti ve 
miktarı, beyan sahibinin talebi üzerine, 193 üncü maddede belirtilen tarihte, eşya söz konusu 
elleçleme işlemlerine tabi tutulmamış gibi tespit edilir. Ancak, bu hükümlere Müsteşarlıkça 
istisnalar getirilebilir. 

3. Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş ithal eşyasının 71 inci maddenin 1 inci fıkrasının (c) 
bendi hükmüne göre, gümrüğe sunulmaksızın ve beyannamesi verilmeden önce serbest dolaşıma 
girmek üzere teslim edildiği halterde, gümrük vergileri, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulduğu 
tarihte yürürlükte bulunan vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanarak hesaplanır. 
Bu hükmün uygulanması, eşyanın nitelik, gümrük kıymeti ve miktarı gibi vergilendirme 
unsurlarının, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulduğu tarihte tespit edilmesi şartına bağlıdır. 

Ancak, yükümlünün serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinde eşyanın bulunduğu 
hal ve niteliği ile diğer vergilendirme unsurlarına göre işlem yapılması yönünde talepte bulunması 
halinde, bu yönde işlem yapılır. 

73 üncü maddeye göre eşyanın tesliminden sonra kontrol hükümleri saklıdır. 
M A D D E 105- 1. Genel ve özel antrepo işleticileri yıl sonunda antrepo mevcutlarına ilişkin bir 

listeyi gümrük idaresine verir. Her yıl, genel ve özel antrepolardaki eşya gümrük idaresince, işletici 
tarafından verilen liste gözönünde bulundurulmak suretiyle sayılır. Genel antrepolardaki eşyanın 
kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması halinde, bunların gümrük idareleri tarafından 
örnekleme yöntemiyle sayılması mümkündür. 

2. Antrepolarda yapılan sayım sonucunda noksan çıkan eşyanın gümrük vergileri, duruma göre 
işletici veya kullanıcıdan tahsil edilir. 

3. Yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır. Bu fazlalığın geçerli nedenlerden 
ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilmediği takdirde, söz konusu eşya 177 ila 180 inci 
madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur. 

M A D D E 106- 1. İşleticiler ile 97 nci maddenin 1 inci fıkrasına göre kullanıcılar antrepolara 
konulan eşyanın, gümrük idarelerince miktarı belirlenmiş ise bu miktardan, belirlenmemiş ise 
belgelerinde yazılı miktarlar üzerinden gümrük idaresine karşı sorumludur. 

2. Eşyanın niteliğinden kaynaklanan kayıplar ve fireler ile gümrüğün denetimi altında yapılan 
işleme faaliyeti sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar ve antrepo işleticileri ile kullanıcılarının kusur 
ve hatalarından ileri gelmediği gümrük idaresine kanıtlanan telef, kayıp ve çalınmalar için gümrük 
vergileri aranmaz. 

Eşya, gümrüklenmiş kıymeti üzerinden sigorta ettirilmiş ise noksan çıkan eşyanın vergileri 
sigorta ettirenden veya lehine sigorta ettirilenden alınır. 

3. 1 inci veya 2 nci fıkralarda yazılı nedenler dışında kalan noksanlıklar kabul edilmez. Bunların 
vergi ve cezalan toplamından oluşan tutar, yerine göre işletici veya kullanıcıya tazmin ettirilir. 

4. Nitelikleri itibariyle antrepolarda ve antrepolar arası taşımalarda fire veren eşya ile 
antrepolarda yapılmasına izin verilen elleçlemeden dolayı noksanlaşan eşyanın fire oranları ilgili 
kuruluşların görüşleri alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. 

M A D D E 107- Gümrük antrepo rejimine tabi tutulup ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilen 
ihraç eşyasının, ihraç edilmesi veya bu Kanunda öngörülen gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem ya 
da kullanıma tabi tutulması zorunludur. 

D. Dahilde İşleme Rejimi 
I. Genel Hükümler 
M A D D E 108- 1. Serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin üretiminde 

kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük 
vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak 
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suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş 
ürünler şeklinde ihracı halinde, teminat iade olunur. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden 
yararlanmasına şartlı muafiyet sistemi denir. 

2. Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra 
Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında 
tahsil edilmiş olan ithalat vergileri, dahilde işleme rejimi kapsamında geri verilir. Eşyanın bu 
şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına geri ödeme sistemi denir. 

3. "İşleme faaliyetleri" deyimi; 
a) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi 

tutulması, 
b) Eşyanın işlenmesi, 
c) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi, 
d) İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş ürünler içinde 

bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı 
eşyanın kullanılması, 

Anlamına gelir. 
4. "İşlem görmüş ürün" deyimi, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler anlamına 

gelir. 
5. "Asıl işlem görmüş ürün" deyimi, dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan 

ürün anlamına gelir. 
6. "İkincil işlem görmüş ürün" deyimi, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem 

görmüş ürün dışındaki ürünler anlamına gelir. 
7. "Eşdeğer eşya" deyimi, işlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan 

serbest dolaşımda bulunan eşya anlamına gelir. 
8. "Verimlilik oranı" deyimi, belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen 

işlem görmüş ürünlerin miktarı veya yüzde oranı anlamına gelir. 
M A D D E 109- İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesine veya eşdeğer eşyadan 

elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye 
Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine izin verilebilir. Eşdeğer eşya kullanımına yasaklama veya 
kısıtlama getirilebilir. 

Eşdeğer eşyanın, ithal eşyası ile aynı özellik ve aynı nitelikleri taşıması gerekir. Ancak, 
belirlenecek özel hallerde eşdeğer eşyanın ithal eşyasından daha kaliteli veya daha ileri bir imalat 
aşamasında olmasına izin verilebilir. 

İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesi durumunda, gümrük işlemlerinde ithal 
eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşya olarak değerlendirilir. 

Henüz ithal edilmemiş eşyanın yerine ihracat vergilerine tabi eşdeğer eşyadan elde edilen işlem 
görmüş ürünlerin ihracı halinde, ithal eşyasının süresi içinde ithal edilmesine karşılık olarak izin hak 
sahibinden, ihracat vergileri kadar teminat alınır. 

II. İznin Verilmesi 
M A D D E 110- 1. Dahilde işleme izni, 80 inci madde çerçevesinde, işleme faaliyetlerini yapan 

veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilir. 
2. Dahilde işleme izni sadece; 
a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere, 
b) 108 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen eşyanın kullanımı hariç, ithal 

eşyasının işlem görmüş ürünler içerisinde mevcudiyetinin veya 109 uncu madde kapsamında 
eşdeğer eşya için konulmuş koşullara uyulduğunun tespit edilebildiği hallerde, 

c) Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz 
etkilenmemesi şartıyla, dahilde işleme rejiminin işlem görmüş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı 
için en iyi imkanların yaratılmasına yardımcı olduğu hallerde, 

Verilebilir. 
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3. Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında 
yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür. 

III. Rejimin İşleyişi 
MADDE 111-1. İşlem görmüş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı ya da gümrükçe onaylanmış 

başka bir işleme tabi tutulması için gerekli süreler, işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve işlem 
görmüş ürünlerin elden çıkartılması için yeterli olacak şekilde belirlenir. 

2. Süre, serbest dolaşımda bulunmayan eşya için dahilde işleme rejimine ilişkin iznin alındığı 
tarihten itibaren işlemeye başlar ve bitimin rastladığı ayın son günü sona erer. Bu süre ve ek süreler, 
Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenir. 

3. İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı 
halinde, ithal eşyasının rejim beyanı için gereken süre Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu süre, ilgili 
eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünler için ihracat beyannamesinin tescil tarihinden 
itibaren işlemeye başlar. 

MADDE 112- 1. Bir dahilde işleme izni kapsamı eşyanın verimlilik oranı veya gerekli 
olduğunda bu oranın belirlenme yöntemi, işleme faaliyetinin gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği 
koşullar gözönünde bulundurularak belirlenir. 

2. İlgili kuruluşların görüşleri alınarak hesaplanan standart verimlilik oranlan, asli nitelikleri 
itibariyle aynı özelliklere sahip eşya kullanılmak şartıyla, aynı kalitede işlem görmüş ürünlerin elde 
edilmesi ile sonuçlanan ve belirli teknik koşullar altında yürütülen işleme faaliyetlerine ilişkin, 
doğruluğu önceden belirlenmiş verilere göre tespit edilir. 

MADDE 113- Değişmemiş eşyanın veya işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girmiş 
sayılacağı durum ve koşullar serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri çerçevesinde belirlenir. 

MADDE 114- 1. Dahilde işleme rejimi kapsamında bir gümrük yükümlülüğünün doğması 
halinde, 115 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gümrük vergileri, ithal eşyasının dahilde 
işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları 
gözönünde bulundurularak hesaplanır. 

2. İthal eşyası, dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, tarife kotaları ve 
tarife tavanları çerçevesinde tercihli tarife uygulamasından yararlanabilir durumda ise söz konusu 
eşyanın bu tercihli tarifeden yararlanabilmesi, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği 
tarihte de mevcut tercihli tarifenin yürürlükte olmasına bağlıdır. 

MADDE 115- a) İlgili kuruluşların görüşleri alınarak yönetmelikle belirlenen listede yer alan 
işleme faaliyetleri sonucunda, asıl işlem görmüş ürünlerle birlikte söz konusu listede belirtilen 
ikincil işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve bu ikincil ürünlerin serbest dolaşıma sokulması 
halinde ithalat vergileri; asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş 
ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer 
vergilendirme unsurları esas alınarak hesaplanır. Ancak, izin hak sahibi, bu ürünlere ilişkin 
vergilerin 114 üncü maddede belirtilen usule göre tahakkukunu talep edebilir. 

Tarım politikası çerçevesinde, bir vergiye konu olan işlem görmüş ürünlerin vergiye tabi 
tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

b) Bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan ya da serbest bölgeye konulan işlem görmüş 
ürünlerin ithalat vergileri, söz konusu şartlı muafiyet düzenlemesinin öngördüğü ya da serbest 
bölgelere ilişkin hükümlerin öngördüğü şekilde hesaplanır. 

Ancak, işlem görmüş ürünlerin, gümrük kontrolü altında işleme rejimi dışında, yukarda 
düzenlenen gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım şekillerinden birine tabi tutulduğu hallerde, 
uygulanacak vergi 114 üncü madde uyarınca hesaplanan miktardan az olamaz. 

İlgili kişi, verginin 114 üncü maddede belirtilen usule göre hesaplanmasını isteyebilir. 
c) İthal eşyasının, gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulduğu hallerde, işlem görmüş 

ürünler söz konusu rejim çerçevesinde vergiye tabi tutulur. 
d) Söz konusu ithal eşyası için özel amaca yönelik nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır 

ithalat vergi oranının uygulanmasının öngörüldüğü hallerde, bu uygulamadan işlem görmüş ürünler 
de yararlandırılır. 
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e) Söz konusu ithal eşyasının 167 nci madde uyarınca ithalat vergilerinden muaf olduğu hallerde, 
işlem görmüş ürünler de bu muafiyetten yararlandırılır. 

IV. Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında İşleme Faaliyetleri 
MADDE 116-1. Gerekli izin alınması koşuluyla, işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş 

eşyanın tamamı veya bir kısmı, hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde, daha ileri düzeyde 
işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak ihraç edilebilir. 

2. Yeniden ithal edilen ürünler için bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde, ithalat 
vergileri; 

a) 1 inci fıkrada belirtilen işlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya için 114 ve 115 inci 
maddeler uyarınca, 

b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında işlendikten sonra yeniden ithal edilen ürünler için hariçte 
işleme rejimi hükümleri uyarınca, 

Hesaplanır. 
V. Geri Ödeme Sisteminden Yararlanma 
MADDE 117-1. Geri ödeme sisteminden her eşya yararlanabilir. 
Ancak, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında; 
a) İthalat miktar kısıtlamalarına tabi olan, 
b) 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri kapsamında, tercihli bir tarife veya 

özel bir şartlı muafiyet düzenlemesinden kotalar dahilinde yararlanabilen, 
c) Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan 

ithalat vergilerine tabi olan, 
Eşya geri ödeme sisteminden yararlanamaz. 
2. Geri ödeme sistemi, ancak ithal eşyasının serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili 

sırasında ve işlem görmüş ürünlerin herhangi bir parasal ihracat iadesinden yararlanmadığı hallerde 
uygulanabilir. 

3. Geri ödeme sistemi uygulama izni ancak, işlem görmüş ürünlerin ihracına ilişkin 
beyannamenin tescili sırasında; 

a) İthal eşyasının 1 inci fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi ve diğer mali yüklerden herhangi 
birine tabi olmadığı, 

b) İşlem görmüş ürünlerin herhangi bir parasal ihracat iadesinden yararlanmadığı, 
Hallerde verilir. 
MADDE 118- Dahilde işleme rejimine tabi tutulacak ithal eşyasına ilişkin serbest dolaşıma giriş 

beyannamesinde, eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğu belirtilir ve izne ilişkin bilgiler 
beyanname üzerinde gösterilir. Ayrıca, söz konusu izin belgesinin bir örneği beyannameye eklenir. 

MADDE 119- Dahilde işleme rejiminde geri ödeme sisteminin uygulandığı hallerde; 
a) Eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithal eşyasının serbest dolaşıma 

girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi hükmü, 
b) İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal 

eşyasının eşdeğer eşya, eşdeğer eşyanın ise ithal eşyası gibi değerlendirilmesi hükmü, 
c) Henüz ithal edilmemiş eşyanın yerine ihracat vergilerine tabi eşyadan elde edilen işlem 

görmüş ürünlerin ihracı halinde, ithal eşyasının süresi içinde ithal edilmesine karşılık olarak izin hak 
sahibinden, ihracat vergileri kadar teminat alınması hükmü, 

d) 113, 114 ve 122 nci madde ile 115 inci maddenin (a) bendinin ikinci alt bendi ile (c) bendi 
hükümleri; 

Uygulanmaz. 
MADDE 120- İşlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın hariçte işleme rejimi hükümleri 

çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere geçici ihracı, söz konusu ürünlerin tespit edilmiş 
süreler içinde Türkiye Gümrük Bölgesine yeniden ithal edilmemeleri hariç olmak üzere, 121 inci 
madde çerçevesinde bir ihracat olarak kabul edilmez. 
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MADDE 121- 1. İzin hak sahibi, geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal 
eşyasından elde edilmiş işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın; 

a) İhraç edildiklerini, 
b) Daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, geçici ithalat 

rejimi veya şartlı muafiyet sistemine tabi dahilde işleme rejimine tabi tutulduğunu, 
c) Serbest bölgeye konulduğunu, 
Belgelendirmek ve rejimin uygulanmasına ilişkin diğer tüm şartlara uyulmuş olmak kaydıyla, 

ithalat vergilerinin geri verilmesini veya kaldırılmasını isteyebilir. 
2. İşlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya, 1 inci fıkranın (b) bendinde belirtilen gümrükçe 

onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulma bakımından, serbest dolaşımda olmayan eşya 
sayılır. 

3. Geri ödeme başvurusunun yapılması için gereken süre ilgili Bakanlar Kurulu Kararında 
belirtilir. 

4. 115 inci maddenin (b) fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 1 inci fıkra hükümleri çerçevesinde 
bir gümrük rejimine tabi tutulan ya da serbest bölgeye konulan işlem görmüş ürünler veya 
değişmemiş eşya, yönetmelikle belirlenen esaslar dahilinde yeniden serbest dolaşıma girebilir. Bu 
şekilde serbest dolaşıma sokulacak eşyanın gümrük vergileri tutan, 1 inci fıkra hükmüne göre geri 
verilen veya kaldırılan vergi tutarı kadardır. 

5. Geri verilecek veya kaldırılacak ithalat vergileri tutarının tespitinde, gerektiğinde 115 inci 
maddenin (a) bendinin birinci alt bendi hükmü uygulanır. 

VI. Diğer Hükümler 
MADDE 122- Şartlı muafiyet sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejiminde, ihraç olunan 

işlem görmüş ürünlerin ihracat vergilerine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi durumunda, söz 
konusu eşdeğer eşya ihracat vergilerinden muaf tutulur. 

E. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 
MADDE 123- 1. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın 

Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi 
tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde 
edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin 
uygulandığı rejimdir. Elde edilen bu tür ürünler, işlenmiş ürün olarak adlandırılır. 

2. Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin uygulanabileceği durumların listesi yönetmelikle 
belirlenir. 

MADDE 124-1. Gümrük kontrolü altında işleme izni, işleme işini yapan veya yaptıran kişinin 
talebi üzerine gümrük idarelerince verilir. 

2. İzin, sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere; 
a) İşlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisinin mümkün olduğu, 
b) Eşyanın işlenmesinden sonra, rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna 

dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün olmadığı, 
c) Rejimin uygulanmasının, ithal eşyasının tabi olduğu menşe ve miktar kısıtlaması kurallarının 

etkilerini saptırmayacağı, 
d) Türkiye'deki benzer eşyanın üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilemeyen, 

bir işleme faaliyeti yaratma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulduğu, 
Hallerde verilir. 
MADDE 125- Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin süreler ve verimlilik oranları, 

111 ve 112 nci maddelerdeki esaslar çerçevesinde yönetmelikle belirlenir. 
MADDE 126- Değişmemiş eşyaya veya izinde öngörülen işlemin ara aşamalarından birinde 

bulunan ürünlere ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutan, ithal 
eşyasının bu rejime ilişkin beyannamenin tescili sırasında yürürlükte bulunan vergi oranı ve diğer 
vergilendirme unsurlarına dayanılarak belirlenir. 
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M A D D E 127- 1. Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan ithal eşyasının, tercihli bir 
tarife uygulanmasından yararlanabildiği ve aynı tercihli tarife uygulamasının serbest dolaşıma giren 
aynı nitelikteki işlenmiş ürünlere de uygulanabildiği hallerde, işlenmiş ürünlerin tabi olduğu ithalat 
vergileri, söz konusu tercihli tarife çerçevesinde belirlenmiş vergi oranına göre hesaplanır. 

2. Tercihli tarife uygulamasının, tarife kotaları veya tarife tavanlarına tabi olması halinde, 
işlenmiş ürünler için 1 inci fıkrada belirtilen vergi oranının uygulanması, söz konusu tercihli 
tarifenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithal eşyasına uygulanabilmesi 
koşuluna bağlıdır. Serbest dolaşıma giren işlenmiş ürünlerin imalatında fiilen kullanılan ithal eşyası 
miktarı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında yürürlükte olan tarife kotaları ve 
tarife tavanları hesabına katılır. Bu durumda, işlenmiş ürünlerle aynı olan ürünler için açılmış tarife 
kotaları veya tavanlarının hesabına herhangi bir ilave yapılmaz. 

F. Geçici İthalat Rejimi 
M A D D E 128- Geçici ithalat rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden 

tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye 
Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi 
bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir. 

M A D D E 129- 1. Geçici ithalat izni, eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine 
gümrük idarelerince verilir. 

2. İthal eşyası ile ilgili ayniyet tespitinin mümkün olmadığı hallerde, geçici ithalat rejiminin 
kullanılmasına izin verilmez. Ancak, eşyanın veya yapılacak işin niteliği itibariyle, ayniyet tespiti ile 
ilgili önlemlerin alınmamasının rejimin kötüye kullanılmasına sebep olmayacağı hallerde, gümrük 
idareleri vergilerin tümünü teminata bağlamak suretiyle, geçici ithalat rejiminin kullanılmasına izin 
verebilirler. 

M A D D E 130- 1. İthal eşyasının yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış yeni bir 
işlem veya kullanıma tabi tutulması için gerekli süreler, izin verilen kullanımın amacına uygun 
olacak şekilde Müsteşarlıkça belirlenir. 

2. 131 inci madde uyarınca tespit edilecek özel süreler saklı kalmak üzere, eşyanın geçici ithalat 
rejimi altında kalma süresi azami yirmidört ay olarak belirlenir. Bununla birlikte, gümrük idareleri 
ilgili kişinin de kabul etmesiyle daha kısa süreler saptayabilir. 

3. Ancak, istisnai hallerde ve ilgilinin talebi üzerine, 1 ve 2 nci fıkralarda belirtilen sürelerin 
uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

M A D D E 131- İthal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin 
uygulanabileceği durumlar ve özel şartlar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

M A D D E 132- 1. Mülkiyeti, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve 131 
inci madde uyarınca konulmuş hükümlere tabi olmayan veya söz konusu hükümlere tabi olmakla 
birlikte, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat iznine ilişkin hükümlerde öngörülen koşullan 
taşımayan eşyanın, kısmi muafiyet uygulanması suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanması 
mümkündür. 

2. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşyaya ilişkin liste 
Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

M A D D E 133- 1. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için 
alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu 
eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3'ü olarak tespit edilir. 

Söz konusu vergiler eşyanın bu rejimden yararlandığı her ay için alınır ve bir aydan daha az 
süreler tam ay olarak değerlendirilir. 

2. Alınacak ithalat vergileri tutarı, uygulanacak faizler hariç olmak üzere, söz konusu eşyanın 
geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma girmesi halinde alınacak vergileri 
aşamaz. 

3. Geçici ithalat rejiminden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin 83 üncü madde uyarınca devri 
halinde, yeni hak sahibi rejime ilişkin kalan süreyi 130 uncu maddenin 3 üncü fıkrası hükmü saklı 
kalmak üzere kullanabilir. 
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4. 3 üncü fıkrada belirtilen devir işleminin aynı ay içerisinde, rejimi kısmi muafiyetle 
kullanmasına izin verilmiş iki kişi arasında gerçekleştirilmesi halinde, ilk hak sahibi söz konusu ayın 
tamamı için tahakkuk eden ithalat vergileri tutarını ödemekle yükümlüdür. 

MADDE 134- 1. İthal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergilerinin tutan, 
geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihte söz konusu eşyaya ait vergi oranı ve 
diğer vergilendirme unsurlarına istinaden tespit edilir. Ancak, tam muafiyet suretiyle geçici ithal 
edilen eşya ile ilgili olarak gümrük yükümlülüğü doğması halinde,193 üncü maddede belirtilen 
tarihte söz konusu eşyaya ilişkin vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları esas alınır. 

2. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat hükümleri dışında herhangi bir nedenle ithal eşyası için 
gümrük yükümlülüğü doğması halinde, 1 inci fıkra uyarınca hesaplanan vergi tutarından 133 üncü 
madde hükümlerine göre ödenen vergi miktarı düşülür. 

G. Hariçte İşleme Rejimi 
1. Genel Hükümler 
MADDE 135- 1. Hariçte işleme rejimi, 144 ila 148 inci maddelerde öngörülen standart değişim 

sistemine ilişkin hükümler ile 116 ncı madde hükmü saklı kalmak üzere, serbest dolaşımdaki 
eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak 
ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet 
suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. 

2. Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracı halinde, söz konusu eşyaya Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışına çıkışı için öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikası önlemleri ve diğer işlemler uygulanır. 

3. Bu rejimde geçen; 
a) "Geçici ihracat eşyası" deyimi, hariçte işleme rejimine tabi tutulan eşya, 
b) "İşleme faaliyetleri" deyimi, 108 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bendlerinde 

düzenlenen faaliyetler, 
c) "İşlem görmüş ürünler" deyimi, işleme faaliyetleri sonucu elde edilen bütün ürünler, 
d) "Verimlilik oranı" deyimi, belirli miktardaki geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucunda 

elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarı veya yüzde oranı, 
Anlamına gelir. 
MADDE 136- Hariçte işleme rejimi; 
a) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat 

vergilerinin kaldırılmasına yol açan, 
b) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve 

bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden, 
c) İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde 

vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan, 
Serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. 
(b) bendinin istisnaları yönetmelikle belirlenir. 
II. İznin Verilmesi 

MADDE 137- 1. Hariçte işleme izni, talep üzerine, 80 inci madde çerçevesinde işleme 
faaliyetini yaptıracak kişiye verilebilir. 

2. Ancak, rejimin uygulanmasının, ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini 
üreten Türkiye'deki üreticilerin temel çıkarlarını olumsuz etkilemeksizin ihraç eşyasının satışını 
teşvik etmesi ve işleme faaliyetinin Türk menşeli eşya ile Türkiye dışında elde edilen eşyanın 
birleştirilmesiyle oluşan işlem görmüş ürün olarak ithal edilmesi halinde, hariçte işleme izni işleme 
faaliyetini yaptıracak kişi dışında başka bir kişiye de verilebilir. 

MADDE 138- Hariçte işleme izni; 
a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere, 
b) İşlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespiti 

mümkün olan hallerde, 
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c) Talep edilen iznin; Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar 
verecek durumda olmadığı hallerde, 

Verilir. 

(b) bendinde istisna getirilecek haller ve bu istisnaların uygulanmasına ilişkin şartlar ilgili 
Bakanlar Kurulu Kararında belirtilir. 

III. Rejimin İşleyişi 
M A D D E 139- 1. İşlem görmüş ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine yeniden ithal edilmeleri 

için gereken süre verilen izinde belirtilir. İzin hak sahibinin talebinin uygun bulunması halinde, bu 
süre uzatılabilir. 

2. Faaliyetin verimlilik oram veya bu oranın belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili Bakanlar 
Kurulu Kararında belirtilir. 

M A D D E 140- 1. 135 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ithalat vergilerinden tam veya 
kısmi muafiyet, yalnızca işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyanının, izin hak sahibi 
veya izin hak sahibinin onayı alınmış ve izin koşullarına uyulmuş olmak kaydı ile Türkiye Gümrük 
Bölgesinde yerleşik bir başka kişi adına ya da hesabına yapılması halinde tanınabilir. 

2. Hariçte işleme rejimine ilişkin şartlar veya yükümlülüklerden birine uyulmadığı takdirde, 135 
inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulaması 
yapılmaz. Ancak, bu durumun, söz konusu rejimin doğru işleyişine önemli bir etkisinin olmadığının 
tespit edilmesi halinde, ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulaması yapılır. 

M A D D E 141- 1. 135 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ithalat vergileri, işlem görmüş 
ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi 
tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi 
suretiyle hesaplanır. 

2. 1 inci fıkra uyarınca indirilecek tutarın hesaplanmasında geçici ihracat eşyasının, hariçte 
işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki miktar ve niteliği ile işlem görmüş ürünlerin 
yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde uygulanabilir diğer 
vergilendirme unsurları dikkate alınır. 

İşlem görmüş ürünlerin gümrük kıymetinin belirlenmesinde 27 nci maddenin 1 inci fıkrasının (b) 
bendinin (i) alt bendi dikkate alınır. Kıymetin bu şekilde belirlenememesi durumunda, işlem görmüş 
ürünlerin gümrük kıymeti ile makul bir yöntemle belirlenen işleme masrafları arasındaki fark, geçici 
ihracat eşyasının kıymetini oluşturur. 

Bununla birlikte; 
a) Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek giderler, indirilecek 

tutarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. 
b) Hariçte işleme rejimine tabi tutulmadan önce geçici ihracat eşyasının nihai kullanımı 

nedeniyle indirimli bir orandan serbest dolaşıma girdiği ve bu indirimli oranın tanınması için gerekli 
koşulların yürürlükte kalmaya devam ettiği hallerde indirilecek tutar, eşyanın serbest dolaşıma ilk 
girişi sırasında hesaplanan gerçek ithalat vergileri tutarıdır. 

3. Geçici ihracat eşyasının, nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma girişi sırasında indirimli 
veya sıfır vergi oranından yararlanabildiği hallerde, bu eşyaya en son işleme faaliyetinin 
gerçekleştiği ülkede de nihai kullanıma uygun işçilik görmesi koşuluyla, söz konusu indirimli veya 
sıfır vergi oranı uygulanır. 

4. İşlem görmüş ürünlerin 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) veya (e) bentleri çerçevesinde 
tercihli bir tarife uygulamasından yararlanması ve bu tarifenin geçici ihracat eşyası ile aynı tarife 
pozisyonundaki eşya için de geçerli olması halinde, 1 inci fıkra uyarınca indirilecek tutarın 
hesaplanmasında dikkate alınacak vergi oranı, söz konusu tercihli tarifenin uygulanabilmesi için 
gerekli koşullara uygun geçici ihracat eşyasına uygulanması gereken orandır. 

5. İki veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş 
veya konulacak olan ithalat vergi muafiyeti içeren hükümler saklıdır. 
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M A D D E 142- Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye 
bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz 
yapıldığının kanıtlanması halinde, serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girer. 
Ancak, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğunun dikkate alınarak 
işlem yapılmış olması halinde, bu hüküm uygulanmaz. 

MADDE 143- Eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel karşılığında 
yapıldığı hallerde, 135 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ithalat vergileri, gümrük kıymeti 
olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma 
giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer 
vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. Ancak, izin hak sahibinin tamir masrafları dışında 
başka bir ödeme yapmamış olması ve bu ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi arasındaki 
ilişkiden etkilenmemesi gerekir. 

IV. Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçte İşleme 
MADDE 144- 1. Hariçte işleme rejimine ilişkin önceki hükümlerin yanı sıra, bu madde ve 145 

ila 148 inci madde hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş 
ürün ile değiştirilmesi, standart değişim sistemi kapsamında mümkündür. 

2. Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere 
tabi eşya dışında kalan serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinin söz konusu olduğu hallerde, gümrük 
idareleri standart değişim sisteminin uygulanmasına izin verirler. 

3. 148 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, işlem görmüş ürünlere uygulanan hükümler ikame 
ürünlere de uygulanır. 

4. Gümrük Müsteşarlığınca, tespit edilen koşullar altında ve ithalat vergileri tutarını karşılayan 
bir teminat verilmesi halinde, ikame ürünlerin geçici ihracat eşyasının ihracından önce ithal 
edilmelerine izin verilir. 

MADDE 145- 1. İkame ürünlerin, tamirata konu olan geçici ihracat eşyası ile aynı tarife 
pozisyonuna girmesi, aynı ticari nitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip olması gerekir. 

2. Geçici ihracat eşyasının ihracattan önce kullanılmış olması halinde, ikame ürünlerin de yeni 
olmamaları ve kullanılmış olmaları gerekir. 

Ancak, ikame ürünün satış sözleşmesindeki garanti hükümleri uyarınca veya kanuni bir 
yükümlülük ya da bir imalat hatası nedeniyle bedelsiz olarak verilmesi halinde, kullanılmış eşya 
yerine yeni eşya getirilebilir. 

MADDE 146- İthalatın önceden yapıldığı durumda, ikame ürünlerin serbest dolaşıma giriş 
beyannamesinin tescili tarihinden itibaren iki aylık süre içinde geçici ihracat eşyasının ihraç edilmesi 
gerekir. 

Ancak, istisnai hallerde, söz konusu süre dolmadan ilgili kişinin talebi üzerine gümrük idareleri 
bu süreyi makul ölçüde uzatabilirler. 

MADDE 147- İthalatın önceden yapıldığı durumda ve 141 inci maddenin uygulanması halinde, 
indirilecek tutar, geçici ihracat rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde geçici ihracat eşyasına 
uygulanabilir vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. 

MADDE 148- Standart değişim çerçevesinde yürütülen işlemler, 137 nci maddenin 2 nci fıkrası 
ile 138 inci maddenin (b) bendi hükümlerine tabi değildir. 

V. Diğer Hükümler 
MADDE 149- Hariçte işleme rejimi çerçevesinde öngörülen usuller, tarife dışı ticaret politikası 

önlemlerinin yürütülmesi amacıyla da uygulanabilirler. 
DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

İhracat Rejimi 
MADDE 150- 1. İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye 

Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. 
İhracat, ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde ihracat vergileri de dahil olmak üzere 

çıkış işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir. 
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2. Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile 
yetkili gümrük idaresine beyan edilir. 

3. Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşyanın gümrük beyannamesine tabi olmayacağı hal ve 
şartlar yönetmelikle belirlenir. 

4. Müsteşarlık, gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre 
ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

M A D D E 151- İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu 
durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle 
Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır. Bu durumda, ihraç 
eşyası üzerindeki gümrük denetimi sona erer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri 

BİRİNCİ AYIRIM 
Serbest Bölgeler 

A. Genel Hükümler 
M A D D E 152- Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçalan olmakla beraber; 
a) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve 

serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da 
tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo 
mevzuatının uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen; 

b) Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın 
ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı; 

Yerlerdir. 
M A D D E 153- 1. Serbest bölgelerin sınırları ile giriş ve çıkış noktalan gümrük idarelerinin 

denetimine tabidir. 
2. Bir serbest bölgeye giriş veya çıkış yapan kişiler ve nakil araçları gümrük muayenesine tabi 

tutulur. 
3. Gümrük idareleri, serbest bölgeye giren, burada kalan veya çıkan eşyayı muayene edebilirler. 

Muayenenin yapılmasını sağlamak üzere eşyaya giriş veya çıkışlarda eşlik etmesi gereken taşıma 
belgesinin bir nüshasının gümrük idaresine verilmesi veya tetkike hazır tutulması gerekir. Muayene 
gerektiği takdirde, eşya gümrük idarelerine sunulur. 

B. Serbest Bölgelere Eşya Konulması 
M A D D E 154- Serbest dolaşımda olan veya olmayan her türlü eşya serbest bölgelere konulabilir. 

Ancak, parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları 
özel düzenek veya yapılara gerek gösteren eşya serbest bölgelerdeki bu niteliklere uygun yerlere 
konulur. 

M A D D E 155- 1. 153 üncü maddenin 3 üncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, serbest bölgeye 
giren eşyanın gümrük idarelerine sunulmasına ve beyanname verilmesine gerek yoktur. 

2. a) Serbest bölgeye girişiyle sona erecek olan bir gümrük rejimine tabi tutulan, 
b) Bir serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin bir karardan 

sonra konulan, 
c) Bir serbest bölgeye ihracat kaydıyla konulan, 
Eşyanın gümrük idarelerine sunulması ve gerekli gümrük işlemine tabi tutulması şarttır. 

Ancak, (a) bendinde belirtilen gümrük rejimi hükümlerinin böyle bir zorunluluğu aramadığı 
hallerde, eşyanın gümrüğe sunulması gerekmez. 

3. İhracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi olan eşyanın gümrük idarelerine 
bildirilmesi gerekir. 

Yasama Bölümü Sayfa : 44 



4 Kasım 1 9 9 9 - S a y ı : 23866 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 45 

4. İlgilinin talebi üzerine, gümrük idareleri serbest bölgeye konulmuş eşyanın gümrük statüsünü 
onaylayan bir belge verebilirler. 

C. Serbest Bölgelerin İşleyişi 
MADDE 156- Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre sınırsızdır. 
MADDE 157- 1. Bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşya; 
a) Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ve 161 inci maddede belirtilen koşullar altında, 

serbest dolaşıma girebilir. 
b) İzne gerek olmaksızın mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir. 
c) Dahilde işleme rejimine tabi tutulabilir. 
d) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulabilir. 
e) Geçici ithalat rejimine tabi tutulabilir. 
f) 164 üncü maddeye göre gümrüğe terk edilebilir. 
g) İlgili kişinin, gümrük idarelerince gerekli görülen tüm bilgileri vermesi şartıyla imha 

edilebilir. 
Eşyanın (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen rejimlerden birine tabi tutulması halinde, serbest 

bölgelerin işletilmesine ve gümrük gözetimine ilişkin koşullar da gözönünde bulundurularak, ilgili 
rejimin gerektirdiği düzenlemeler yönetmelikle belirlenir. 

2. Normal olarak ihracata bağlı olanaklardan yararlanan tarım politikası kapsamındaki eşya, 
yalnızca mutat elleçleme işlemine tabi tutulabilir. Bu işlemler izin alınmaksızın da yapılabilir. 

MADDE 158- 1. 160 ıncı madde hükümleri uygulanmaksızın, serbest dolaşımda olmayan eşya 
ile 152 nci maddenin (b) bendinde belirtilen serbest dolaşımda olan eşya, serbest bölgelerde 
tüketilemez veya kullanılamazlar. 

2. Yönetmelikle belirlenen teçhizat ve tedarik ürünlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 
ve ilgili rejimde öngörülen hallerde 1 inci fıkra uygulaması, eşyanın serbest dolaşıma girişi veya 
geçici ithalata tabi tutulmasına ilişkin ithalat vergileri veya tarım politikası ya da ticaret politikası 
önlemlerinin uygulanmasını gerektirmemesi halinde, bu eşyanın kullanılmasına veya tüketilmesine 
engel oluşturmaz. Ancak, söz konusu eşyanın bir kota veya tarife tavanına tabi olması halinde, bu 
eşya ile ilgili olarak gümrük beyannamesi verilmesi zorunludur. 

MADDE 159- 1. Serbest bölgelerde depolama, işçilik, işleme veya alım ve satım faaliyetlerinde 
bulunan kişiler tarafından, gümrük idarelerince kabul edilen forma uygun olarak envanter kayıtları 
tutulur. Eşya, söz konusu kişiye ait yere konulmasından sonra kırksekiz saat içinde envanter 
kayıtlarına geçirilir. Söz konusu envanter kayıtları, gümrük idarelerine eşyayı teşhis ve eşya 
hareketlerini izleme olanağını verecek şekilde tutulmak zorundadır. 

2. Eşyanın serbest bölge içinde bir yerden bir yere aktarılması ile ilgili belgeler yetkili gümrük 
idaresinin incelemesine hazır bulundurulur. Bu uygulamada, eşyanın kısa süreli depolanması, 
aktarma işleminin bir parçası olarak kabul edilir. 

D. Eşyanın Serbest Bölgelerden Çıkışı 
MADDE 160- Yürürlükteki hükümlerin aksini öngörmediği hallerde, bir serbest bölgeden çıkan 

eşya, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç veya yeniden ihraç edilebilir veya Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilebilir. 

Bir serbest bölgeden, transit veya başka bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın, deniz ya da hava 
yoluyla çıkan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, Üçüncü Kısım 
hükümlerine tabidir. Ancak, söz konusu eşyanın serbest dolaşımda bulunan eşya olması halinde, 46 
ila 50 nci madde hükümleri uygulanmaz. 

Eşyanın bir serbest bölgeden ihracı veya yeniden ihracı halinde, bu işlemlere ilişkin hükümlere 
uyulması zorunludur. 

MADDE 161- 1. Serbest dolaşımda olmayan eşya için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, 
bu eşyanın gümrük kıymetinin serbest bölgede kalış süreleri içinde depolanma ve muhafaza edilme 
masraflarını da içeren fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyata dayandığı hallerde ve söz konusu 
masraflar bu fiyattan ayrı olarak gösterildiği takdirde, gümrük kıymetine dahil edilmez. 
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2. Serbest bölgede mutat elleçlemelere tabi tutulan eşyanın gümrük vergilerinin 
hesaplanmasında, söz konusu eşyanın dikkate alınacak niteliği, gümrük kıymeti ve miktarı; beyan 
sahibinin talebi ve söz konusu elleçlemelerin yapılmasına izin verilmiş olması kaydıyla, bu eşyanın 
193 üncü maddede belirtilen tarihte söz konusu elleçlemelere tabi tutulmamış gibi dikkate alınacak 
niteliği, gümrük kıymeti ve miktarıdır. Bu hükme Bakanlar Kurulunca istisna getirilebilir. 

M A D D E 162- 1. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi veya geri gelmesi ya da bir 
gümrük rejimine tabi tutulması halinde, 155 inci maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen onay belgesi, 
eşyanın gümrük statüsünün tespitinde kanıt olarak kullanılır. 

2. Onay belgesi ile veya başka yoldan eşyanın gümrük statüsünün kanıtlanamaması halinde, söz 
konusu eşya; 

a) İhracat vergilerinin, ihracat lisanslarının veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanması 
bakımından, serbest dolaşımda bulunan eşya. 

b) Diğer tüm hallerde serbest dolaşımda olmayan eşya. 
Olarak kabul edilir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Yeniden İhracat, İmha ve Terk 

M A D D E 163- 1. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden 
ihracı mümkündür. 

2. Ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere, eşyanın ihracı için öngörülen işlemler, 
gerektiğinde yeniden ihraç edilecek eşyaya da uygulanır. 

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde ihracata ilişkin ticaret 
politikası önlemlerinin uygulanmayacağını öngören şartlı muafiyet içeren bir gümrük rejimine tabi 
tutulabileceği haller, yönetmelikle belirlenir. 

M A D D E 164- 1. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın Hazineye hiçbir masraf getirmeyecek 
şekilde, gümrük idaresinin gözetiminde imhası veya gümrüğe terk edilmesi mümkündür. 

2, İmha sonucunda çıkan artık ve atıklar, serbest dolaşımda olmayan eşya için öngörülen bir 
işlem veya kullanıma tabi tutulur. Söz konusu artık ve atıklar, 36 ncı maddenin 2 nci fıkrasında 
belirlenen işlemler tamamlanıncaya kadar gümrük gözetimi altında kalır. 

M A D D E 165- Müsteşarlıkça belirlenen haller saklı kalmak üzere, yeniden ihracat veya imha, 
gümrük idarelerine önceden bildirilir. Gümrük Müsteşarlığı, ticaret politikası önlemleri dahil olmak 
üzere eşyanın ihracı veya yeniden ihracına ilişkin işlemlerin veya önlemlerin gerektirdiği hallerde, 
yeniden ihracatı yasaklar. Türkiye Gümrük Bölgesinde bulundukları sırada ekonomik etkili bir 
gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ihraç edilmek istenmesi halinde, 58 ilâ 71 inci 
maddeler çerçevesinde bir gümrük beyannamesinin verilmesi gerekir. Bu gibi hallerde, 150 nci 
maddenin 2 nci ve 4 üncü fıkraları uygulanır. 

BEŞİNCİ K I S I M 
Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya 

M A D D E 166- Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan eşya, yürürlükteki hükümlere göre 
gümrük idareleri tarafından yapılan denetimlere tabi olup, bunlar önceden belirlenen yollardan ve 
gümrüğün gözetimi altında yurtdışı edilir. 

A L T I N C I K I S I M 
Özellik Gösteren Faaliyetler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna 

M A D D E 167 - Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden 
muaftır: 

1. Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya, 
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2. Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya, 
3. a) Mi l l i Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 

ihtiyaçları için gümrük beyannamesi bu kuruluşlar adına düzenlenmiş olmak kaydıyla, yurt dışından 
tedarik olunan her türlü harp silah, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların 
yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, 
malzeme ve harp ganimetleri, 

b) M i l l i Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan her türlü yardım malzemesi, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından emniyet ve 
gümrük muhafaza hizmetleri ihtiyacı için dış memleketlerden mubayaa ve ithal olunacak (a) 
bendinde yazılı araç, gereç ve silahlar ile bunların teferruatı, 

4. Değeri 100 EURO' yu geçmeyen eşya, 
5. Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan; 
a) Kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait alındığı 

tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları, 
b) Kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü 

kullanılmış ev eşyası, 
c) İkametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye'ye gelen 

kişilere ait çeyiz eşyası, 
d) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya, 
e) Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve 

eğitimle ilgili diğer ev eşyaları, 
f) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev 

eşyası, 
6. Gerçek kişilerce ithal edilen diğer eşyadan; 
a) Değeri 300 EURO' yu geçmemek üzere gerçek bir kişiden diğerine gönderilen veya yolcular 

tarafından ithal edilen hediyelik eşya, 
b) Şeref nişanlan veya ödülleri, 
c) Uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler, 
7. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi 

muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçlan doğrultusunda 
kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan; 

a) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar, 
b) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, 

c) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler, 
d) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri, 
e) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler, 
8. Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat; 
a) İşyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye mallan ve diğer malzemeler, 
b) Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin, komşu ülkedeki mülklerinden elde 

ettikleri ürünler, 
c) Komşu ülkelerdeki çiftçiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki mülklerinde 

kullanılmak üzere getirilen, toprak ve ekinlerin işlenmesi amacına yönelik tohum, gübre ve diğer 
ürünler, 

d) Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler, 
i - Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller, 
i i - Basılı reklamcılık dökümanları ve reklamcılık amacına yönelik malzemeler, 
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i i i - Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler, 
e) İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya, 
9. Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya; 
a) Taşıma sırasında eşyanın istifi ve korunması için yardımcı maddeler, 
b) Canlı hayvanların nakli sırasında kullanılan kuru ot, yem ve yiyecek maddeleri ile ilaçlan, 
c) Ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağlan, 
d) Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesi, 
10. Bilgi materyali ithalatı; 
a) Yayın hakları veya endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya, 
b) Turistik reklamcılık malzemeleri, 
c) Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya, 
11. Cenaze ve cenaze ile ilgili eşyanın ithali; 
a) Savaş kurbanları anıtları ile mezarlıkların yapımı, bakımı ve süslenmesi amacına yönelik eşya, 
b) Tabutlar, cenaze kül kapları ve süsleme niteliği olan cenaze levazımatı, 
12. Diğer eşya; 
a) Malül ve sakatların kullanımına mahsus eşya, 
b) Doğal afetlerden zarar görenlere gönderilen eşya, 
c) Türkiye'de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık 

ürünleri, 

Bu maddenin 4 ila 12 inci fıkralarında yer alan eşyayı tanımlamaya, bunların cins, nevi ve 
miktarları ile muafiyet ve istisna uygulanacak tutarları belirlemeye, maktu hadleri sıfıra kadar 
indirmeye veya iki katına kadar çıkartmaya ve sürelerle ilgili alt ve üst sınırlan belirlemeye ve bu 
muafiyet ve istisnayı farklı eşyalar itibariyle birlikte veya ayrı ayrı uygulatmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geri Gelen Eşya 

M A D D E 168- 1. Serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten 
sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, 
ithalat vergilerinden muaf tutulur. Üç yıllık süre, beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle 
uzatılabilir. 

Geri gelen eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmeden önce, nihai kullanımı 
nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş olduğu hallerde, 
eşyanın aynı amaca yönelik olarak tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda, bu 
eşyaya indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanır. İthal amacının aynı olmaması halinde, söz konusu 
eşyaya uygulanacak ithalat vergileri tutan, serbest dolaşıma ilk girişi sırasında alınmış tutar kadar 
indirilir. Ancak, serbest dolaşıma ilk girişi sırasında alınmış tutarın geri gelen eşyanın yeniden 
serbest dolaşıma girişi sırasında alınacak tutardan daha fazla olması halinde hiçbir iade yapılmaz. 

2.1 inci fıkrada belirtilen ithalat vergilerinden muafiyet; 
a) Aynen ihraç edildiği durumda olması hali hariç, hariçte işleme rejimi çerçevesinde Türkiye 

Gümrük Bölgesinden ihraç edilen eşyaya, 
b) İhracı, bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya, 
Tanınmaz. 
(b) fıkrasına istisna getirilmesine ilişkin hal ve şartlar Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
M A D D E 169- 168 inci maddede belirtilen ithalat vergilerinden muafiyet, geri gelen eşyanın 

ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınır. Bu koşula istisna getirilmesine 
ilişkin hal ve şartlar Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
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MADDE 170- 168 ve 169 uncu madde hükümleri, dahilde işleme rejiminin uygulanmasından 
sonra ihraç edilen ve daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere de uygulanır. Aynı hüküm 
yeniden ihraç edilen işlem görmüş ürünler için de geçerlidir. 

Bu gibi hallerde, eşyanın yeniden ihraç tarihi, serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilir ve 
kanunen alınması gereken ithalat vergileri tutarı, dahilde işleme rejimi hükümlerine göre belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler 

MADDE 171-18 inci maddenin 2 nci fıkrasının (f) bendi saklı kalmak kaydıyla, serbest 
dolaşıma giren; 

a) Türkiye'de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyan gemilerin başka ülkelerin kara 
sularından çıkarttığı deniz balıkçılığı ürünleri ve diğer deniz ürünleri, 

b) (a) fıkrasında öngörülen koşullan taşıyan fabrika gemilerde, aynı fıkrada belirtilen ürünlerden 
elde edilen ürünler, 

İthalat vergilerinden muaftır. 
YEDİNCİ KISIM 

Sınır Ticareti 
MADDE 172- Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafi durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak yapılacak sınır ticaretinin kapsamı Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
Sınır ticaretine ilişkin gümrük işlemleri yönetmelikle belirlenir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Diğer Gümrük İşlemleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Posta Gümrük İşlemleri 

MADDE 173-1. Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen, Türkiye'den gönderilen veya 
Türkiye'ye iade edilen eşya, posta çantaları ve koliler gümrük idaresinin denetimine ve muayenesine 
tabidir. 

İçinde eşya bulunmadığı anlaşılan mektuplar bu hükmün dışındadır. 
2. Türkiye Gümrük Bölgesine gelen bütün posta çantaları ve koliler ilk giriş kapısından itibaren 

gümrük gözetimi altında posta idarelerine sevk edilir ve buralarda gümrük muayenesine tabi tutulur. 
3. Türkiye Gümrük Bölgesinden gönderilecek posta çantaları ve koliler de gümrük 

denetlemesine tabi olup, bunların daha önce gümrükçe kontrol edildiğine ilişkin gümrük idarelerinin 
mühür veya diğer işaretlerinin bulunup bulunmadığı ve kapların sağlamlığı tespit edildikten sonra 
çıkış gümrüğünden, ihracına izin verilir. 

4. Posta gönderilerine ait gümrük denetlemelerinin kapsamı ve yöntemi, Ulaştırma Bakanlığı ve 
Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle 
belirlenir. 

MADDE 174- Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya Gümrük Bölgesinden giden 
eşya, 93 ila 107 nci maddelerde belirtilen hükümlere tabi genel antrepo sayılan yerlere, posta 
idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulur. Eşyanın buralarda bekleme 
süresi, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmaları hükümlerine tabidir. 

MADDE 175- 1. Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya Türkiye'den gönderilecek 
olan ticari mahiyetteki eşya, 58 ila 71 inci madde hükümleri uyarınca gümrük idarelerine beyan 
edilir. 

2. Ticari mahiyette olmayan eşyanın gümrük idaresine sunulması sırasında, ibraz edilen 
uluslararası kabul görmüş belgeler beyanname hükmünde olup, ayrıca beyanname aranmaz. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Akaryakıt ve Kumanya ile İlgili Hükümler 

M A D D E 176- 1. Gemilerin, botların, diğer deniz taşıtlarının ve hava gemilerinin dış seferlerde 
kullanacakları yakıt ve yağlan ile karaya çıkarılmamak şartıyla yurtdışından getirdikleri 
kumanyaları ithalat vergilerinden muaftır. 

2. Antrepolarda bulunan ve henüz serbest dolaşıma girmemiş olan yakıt ve yağlar ile 
kumanyalar, transit hükümlerine göre 1 inci fıkrada belirtilen taşıtlara verilir. 

Serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer 
deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesi ihracat hükmündedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler 

M A D D E 177- Bu Kanunun; 
1. a) 48 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan 

ve buralarda bekleme süresi dolan yolculara ait eşya, 
b) 50 nci maddesine göre verilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 

kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, 
c) 66 ncı maddesinin 5 inci fıkrasına göre tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay 

içerisinde alınmayan numunelik eşya, 
d) 70 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre beyannamesi tescil edilen ve süresi içinde işlemleri 

tamamlanmayan eşya, 
e) 70 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir 

işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde 
işlemleri bitirilmeyen eşya, 

f) 101 inci maddesine göre belirlenen süreleri dolan eşya, 
g) 105 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre antrepolarda yapılan sayım sonucunda fazla çıkan 

eşya, 
h) 164 üncü maddesine göre gümrüğe terk edilen eşya, 
ı) 174 üncü maddesine göre posta gönderileri ile gelen ve süresi içinde alıcısı veya göndericisi 

tarafından kabul edilmeyen eşya, 
j) İlgili maddelerinde yazılı süreleri dolduktan sonra beyan hak sahibine ya da Türkiye'deki 

temsilcisine yapılacak yazılı tebligata karşın, altmış gün içinde bulunduğu yerden kaldırılmayan 
gümrük gözetimi altında bulunan yerlere konulmuş transit eşyası, 

k) İlgili maddelerine göre kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk 
bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya, 

1) 237 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre el konulan eşya, 
2. 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 20.1.1993 tarihli 

ve 3864 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan 
Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca 
tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya; 

178 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir. 
Bu maddeye göre tasfiyelik hale gelen eşyanın tespit ve tahakkuk belgeleri otuz gün içinde 

Tasfiye İdaresine intikal ettirilir. Tasfiye İdaresi de, tasfiyeye konu eşyayı otuz gün içinde teslim 
almakla mükelleftir. 

M A D D E 178-177 nci maddede belirtilen eşya; 
a) İhale yoluyla satış suretiyle, 
b) Yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle, 
c) Perakende satılmak suretiyle, 

d) Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve demeklere tahsis edilmek suretiyle, 
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e) İmha suretiyle, 
Tasfiyeye tabi tutulur. 
Tasfiyeye ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu 

Bakanlıkça müştereken hazırlanacak bir tüzükle belirlenir. 
M A D D E 179- 1.178 inci maddenin (a) bendine göre ihaleye çıkarılan eşyanın beyan sahibi, ihale 

ilanının yayımlandığı tarihe kadar, gümrük idaresine başvurarak söz konusu eşyanın serbest 
dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasını isteyebilir. 

Ancak, bu talebin kabulü, söz konusu eşyaya ait tüm ithalat vergileri, cezalar ile ambarlama ve 
elleçleme giderleri ve diğer giderlerin beyan sahibi tarafından üstlenilmesine bağlıdır. 

2. 178 inci maddenin (c) bendine göre tasfiyeye tabi eşya perakende satışına karar verildikten 
sonra, beyan sahibi bu maddenin 1 inci fıkrasına göre talepte bulunamaz. 

3.177 nci maddenin 1 numaralı bendinin (h) ve (I) alt bentleri ile 2 numaralı bendinde belirtilen 
eşya için, I inci fıkra hükümleri uygulanmaz. 

M A D D E 180- 1.177 nci maddenin 1 numaralı bendinin (b), (d), (e), (f), (j) ve (k) alt 
bentlerinde belirtilen eşyanın satış bedelinden; 

a) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, 
b) İthalat vergileri, 
c) Satış için yapılmış masraflar, 
d) Para cezaları, 
Ayrılarak, hak sahiplerine dağıtılır. 
Satış bedeli alacakların tamamını karşılamazsa garameten paylaştırma yapılır. 
Bu bedellerin dağıtımından sonra artan para olursa, eşya sahipleri adına emanet hesabına alınır. 

Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmayan para Hazineye irat kaydedilir. 
2. 177 nci maddenin 2 numaralı bendine göre satılan eşyanın satış bedelinden, bu maddenin 

1 inci fıkrası hükümlerine göre yapılan dağıtımdan sonra artan ve emanete alınan para olduğunda, 
bu miktar, eşya ile ilgili dava sonucuna göre Hazineye irat kaydedilir veya sahibine ödenir. 

3. 177 nci maddenin 1 numaralı bendinin (a), (c), (g), (h), (ı) ve (1) alt bentlerinde belirtilen 
eşyanın satış bedelinin 1 inci fıkra ile 16.5.1984 tarihli ve 3007 sayılı Gümrük Mevzuatına Göre 
Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu hükümlerine göre dağıtımından sonra 
artan para, doğrudan Hazineye irat kaydedilir. 

D O K U Z U N C U K I S I M 
Gümrük Yükümlülüğü 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması 

M A D D E 181- 1. İthalatta gümrük yükümlülüğü; 
a) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girmesi, 
b) İthalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali 

halinde, 
Doğar. 
2. Gümrük yükümlülüğü, sözkonusu gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar. 
3. İthalatta gümrük yükümlülüğünde yükümlü, beyan sahibidir. Dolaylı temsil durumunda, 

hesabına gümrük beyanında bulunulan kişi de yükümlüdür. 
1 inci fıkrada belirtilen rejimlerden biri için bulunulan beyanda kullanılan veriler, kanunen 

alınması gereken vergilerin tamamen veya kısmen tahsil edilememesine sebep olduğu takdirde, 
beyanın yapılabilmesi için bu verileri veren ve bu verilerin yanlış olduğunu bilen veya normal olarak 
bilmesi gereken kişiler de gümrük vergilerinden sorumludur. 
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M A D D E 182- 1. İthalat vergilerine tabi eşyanın, bu Kanuna aykırı şekilde Türkiye Gümrük 
Bölgesine girmesi ya da bir serbest bölgede bulunan ithalat vergilerine tabi eşyanın; bu Kanuna 
aykırı olarak Gümrük Bölgesinin başka bir yerine gitmesi hallerinde, gümrük yükümlülüğü doğar. 

2. Gümrük yükümlülüğü, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine bu Kanuna aykırı olarak girişi 
tarihinde başlar. 

3. Bu Kanun hükümlerine göre; 
a) Eşyanın kanuna aykırı olarak girişini gerçekleştiren kişiler, 
b) Eşyanın kanuna aykırı girişine iştirak eden ve girişin kanuna aykırı olduğunu bilen veya 

normal olarak bilmesi gereken kişiler, 
c) Sözkonusu eşyayı elde eden veya elinde bulunduran ve bu eşyayı elde ettiği veya aldığı sırada 

eşyanın kanuna aykırı olarak girdiğini bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler, 
Gümrük vergilerinden sorumludurlar. 
M A D D E 183- 1. Gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşyanın, kanuna aykırı 

olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması halinde gümrük yükümlülüğü doğar. 
2. Gümrük yükümlülüğü, eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığı tarihte doğar. 
3. Bu Kanun hükümlerine göre; 
a) Eşyayı gümrük gözetiminden çıkaran kişiler, 
b) Bu çıkarma işine iştirak eden ve eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığını bilen veya normal 

olarak bilmesi gereken kişiler, 
c) Sözkonusu eşyayı elde eden veya elinde bulunduran ve bu eşyayı elde ettiği veya aldığı sırada 

gümrük gözetiminden çıkarıldığını bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler, 
d) Eşyanın geçici depolanmasında veya tabi tutulmuş olduğu gümrük rejiminin kullanılmasından 

doğan yükümlülükleri yerine getirmesi gereken kişiler, 
Gümrük vergilerinden sorumludurlar. 
M A D D E 184- 1. 183 üncü maddede belirtilen haller dışında; 
a) İthalat vergilerine tabi eşyanın geçici depolanmasından veya tabi tutulmuş olduğu gümrük 

rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesi, 
b) Eşyanın sözkonusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya nihai kullanımı nedeniyle indirimli 

yahut sıfır ithalat vergi oranı uygulanmasına ilişkin koşullardan birine uyulmaması hallerinde ve bu 
fiillerin geçici depolamanın veya ilgili gümrük rejiminin yanlış uygulanması sonucunu yarattığının 
tespit edilmesi durumunda, ithalat nedeniyle gümrük yükümlülüğü başlar. 

2. Gümrük yükümlülüğü; 
a) 1 inci fıkranın (a) bendinde belirtilen hükmün yerine getirilememesinin bir gümrük 

yükümlülüğü doğurması halinde, bu tarihte, 

b) Eşyanın sözkonusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya özel amaçlı kullanımı nedeniyle 
indirimli ya da sıfır ithalat vergi oranı uygulanmasına ilişkin bir koşula uyulmadığının sonradan 
tespiti halinde, ilgili rejime tabi tutulduğu tarihte, 

Başlar. 
3. Yükümlü, ithalat vergilerine tabi eşyanın geçici depolanmasından veya tabi tutulduğu gümrük 

rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülükleri yerine getirmesi gereken kişi ya da söz konusu 
rejime tabi tutulması için konulmuş koşullara uyması gereken kişidir. 

M A D D E 185- I. Serbest bölgelerde bulunan ithalat vergilerine tabi eşyanın, bu Kanuna aykırı 
olarak tüketilmesi veya kullanılması halinde gümrük yükümlülüğü doğar. 

Eşyanın kaybolması ve bu kaybın kanıtlanamaması halinde, eşya serbest bölgede tüketilmiş veya 
kullanılmış sayılır. 

2. Gümrük yükümlülüğü, serbest bölgede bulunan eşyanın bu Kanuna aykırı olarak tüketildiği 
veya ilk kez kullanıldığı tarihte baş/ar. 
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3. Yükümlü, eşyayı tüketen veya kullanan, buna iştirak eden ve tüketimin veya kullanımın bu 
Kanuna aykırı olduğunu bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişilerdir. 

Gümrük idarelerinin kaybolan eşyayı serbest bölgede tüketilmiş veya kullanılmış saydığı ve bu 
fıkranın uygulanmasına imkan bulunmadığı hallerde, eşyanın gümrük idarelerince bilinen en son 
kullanıcısı, gümrük vergilerini ödemekle yükümlü kişidir. 

MADDE 186- 1. 182 nci madde ile 184 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, yükümlünün; 

a) 37 ila 40 ıncı madde hükümlerinden, 
b) Bir serbest bölgeden Türkiye'ye eşya sokulmasından, 
c) Eşyanın geçici depolanmasından, 
d) Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejiminin kullanılmasından, 
Doğan yükümlülüklerini yerine getirememesinin eşyanın tahrip olmasının veya tekrar yerine 

konulamaması şeklinde kaybının, eşyanın özelliklerine bağlı bir nedenden veya beklenmeyen hal 
veya mücbir sebepten ya da gümrük idarelerinin izninden kaynaklandığını kanıtlaması halinde, 
ithalat nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılmaz. 

Eşyanın tekrar yerine konulamaz şekilde kaybı, bunun kullanılamaz hale gelmiş olmasını ifade 
eder. Gümrük idarelerinin izninden kaynaklanmayan hallerde, eşyanın telef olması veya kaybı, 
idarenin taraf olduğu mahkeme kararı ile kanıtlanır. 

Ancak; 
a) Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen 

belge ile, 

b) Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa o yerin 
en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile, 

Kanıtlanır. 
2. Nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergi oranından yararlanarak serbest 

dolaşıma giren eşyanın, gümrük idarelerinin izni ile ihraç veya yeniden ihraç edilmesi halinde de 
ithalat nedeni ile bir gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılmaz. 

MADDE 187- 1. Özel amaçlı kullanım nedeni ile indirimli veya sıfır ithalat vergi oranından 
yararlanarak ithal edilen eşya için 186 nci maddenin 1 inci fıkrası uyarınca, bir gümrük 
yükümlülüğünün doğmadığının kabulü halinde, söz konusu fıkrada belirtilen tahribattan 
kaynaklanan atık ve artıklar serbest dolaşımda olmayan eşya sayılır. 

2. Özel amaçlı nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergi oranından yararlanarak 
serbest dolaşıma giren eşya için 183 ve 184 üncü madde uyarınca, gümrük vergileri tahakkuk 
ettiğinde, serbest dolaşıma giriş sırasında ödenen gümrük vergileri tutan, tahakkuk eden gümrük 
vergileri tutarından indirilir. Bu hüküm, gerektiğinde bu tür eşyanın tahribi sonucu kalan atık ve 
artıklar için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda da uygulanır. 

MADDE 188- 1. İhracat vergilerine tabi eşyanın bir gümrük beyannamesi kapsamında Türkiye 
Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi halinde, gümrük yükümlülüğü doğar. 

2. Gümrük yükümlülüğü, sözkonusu gümrük beyannamesinin tescili tarihinde başlar. 
3. Yükümlü, beyan sahibidir. Dolaylı temsil durumunda, hesabına beyanda bulunulan kişi de 

yükümlüdür. 
MADDE 189- 1. İhracat vergilerine tabi eşyanın gümrük beyanında bulunulmaksızın Türkiye 

Gümrük Bölgesi dışına çıkartılması halinde gümrük yükümlülüğü doğar. 
2. Gümrük yükümlülüğü, sözkonusu eşyanın fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihte 

başlar. 
3. Sözkonusu eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkaran, bu fiile iştirak eden, beyanda 

bulunulması gerektiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde bulunmayan kişiler, gümrük 
vergilerinden sorumludur. 
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M A D D E 190- 1. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihracat vergilerinden tam veya kısmi 
muafiyete tabi tutularak çıkmasına ilişkin hükümlere uyulmaması halinde, gümrük yükümlülüğü 
doğar. 

2. a) İhracat vergilerinin tam veya kısmi muafiyete tabi tutularak, Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışına gönderilmesine izin verilen eşyanın gümrük yükümlülüğü, izin verilen yerden başka bir varış 
yerine ulaştığı tarihte başlar. 

b) Gümrük idarelerinin (a) bendinde belirtilen tarihi tespit edememesi halinde, eşyanın 
sözkonusu muafiyete hak kazanmasına ilişkin hükümlere uyulduğunu kanıtlayan bir belgenin ibrazı 
için rejim hak sahibine süre verilir. Sözkonusu belgenin ibraz edilememesi halinde, verilen sürenin 
bittiği tarihte gümrük yükümlüğü doğar. 

3. Yükümlü, beyan sahibidir. Dolaylı temsil durumunda, hesabına beyanda bulunulan kişi de 
yükümlüdür. 

M A D D E 191- İthali ve ihracı yasaklama veya kısıtlamaya tabi eşya için de 181 ila 185 ve 188 
ila 190 ıncı maddelerde belirtilen gümrük yükümlülüğü doğar. Ancak, sahte paralar ile tıbbi ve 
bilimsel amaçlı kullanımları nedeniyle yetkili idareler tarafından sıkı bir şekilde denetlenen 
ekonomik dolaşıma girmeyen narkotik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesine 
kanuna aykırı olarak girmesi halinde, kaçakçılık ve diğer ceza koyan kanun hükümlerine göre işlem 
yapılacağından, gümrük yükümlülüğü doğmaz. Bununla birlikte, cezai hükümler koyan kanunlar 
gereğince, gümrük vergilerinin ceza tespitine esas olması veya cezai kovuşturmaların gümrük 
yükümlülüğünün varlığına bağlı olması hallerinde, gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılır. 

M A D D E 192- Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden birden çok yükümlünün sorumlu olduğu 
hallerde, bunlar söz konusu vergilerin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

M A D D E 193- 1. Bu Kanunla konulmuş aksine hükümler ve 2 nci fıkra hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, bir eşyaya uygulanacak ithalat veya ihracat vergileri tutarı, bu eşyaya ilişkin gümrük 
yükümlülüğünün doğduğu tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre belirlenir. 

2. Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi kesin olarak tespit etmenin mümkün olmadığı 
hallerde, ilgili eşyaya ilişkin vergi oranlan ve diğer vergilendirme unsurlarının uygulanması için 
dikkate alınacak tarih, gümrük idarelerinin bu eşya için bir gümrük yükümlülüğü doğduğu sonucuna 
vardıkları tarihtir. 

Ancak, gümrük idarelerinin elde ettikleri bilgilerin gümrük yükümlülüğünün daha önceki bir 
tarihte doğduğunu tespit etmelerine imkân vermesi halinde, eşyanın ithalat veya ihracat vergileri 
tutan, elde edilen bilgilere göre söz konusu yükümlülüğün doğduğunun anlaşıldığı en eski tarihteki 
vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanılarak tespit edilir. 

3. Gümrük yükümlülüğünün doğmasından sonra yükümlü tarafından gümrük vergileri için ihtilaf 
yaratılarak idari yargı mercilerine başvurulması ve yargı kararlarının kısmen veya tamamen idare 
lehine kesinleşmesi durumunda, itiraz edilerek ihtilaf yaratılan tarih ile amme alacağının kesinleştiği 
tarih arasındaki süre için kesinleşen kısma 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi 
uygulanır. 

M A D D E 194-1. Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine göre dahilde işleme rejimi 
altında elde edilen Türk menşeli eşyanın anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde, tercihli tarife 
uygulamasından yararlanmasının, bunların bünyelerine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın 
ithalat vergilerinin ödenmesi ve buna ilişkin belgelerin onaylanması koşuluna bağlı olması halinde, 
ithalata ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğar. 

2. Bu halde gümrük yükümlülüğü, söz konusu eşyanın ihracına ilişkin gümrük beyannamesinin 
gümrük idaresi tarafından tescil edildiği tarihte başlar. 

3. Yükümlü, beyan sahibidir. Dolaylı temsil durumunda, hesabına beyanda bulunulan kişi de 
yükümlüdür. 

4. Dahilde işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin ithalat 
vergileri, ihracata ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme 
unsurlarına göre hesaplanır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi 

M A D D E 195-1. Gümrük idaresi tarafından gerekli bilgiler kullanılarak tahakkuk ettirilen 
gümrük vergileri, Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defterine veya bilgisayara kaydedilir. 
Bilgisayara kayıt halinde, bilgisayar çıktıları Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defteri yerine 
geçer. 

Ancak; 
a) Geçici bir anti-damping vergisi veya fark giderici vergi uygulandığı, 
b) Kanunen alınması gereken vergi tutarının, bir bağlayıcı tarife ve menşe bilgisine istinaden 

belirlenen tutarlardan yüksek olduğu, 
c) Vergi tutarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen seviyenin altında kaldığı, 
Hallerde, hesaplanan vergiler Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defterine kaydedilmekle 

birlikte, bunların özel durumu defterde belirtilir. 
2. Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu İzleme Defterinin şekli ile bu defterin tutulmasına ilişkin 

usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir. 
M A D D E 196- Gerekli teminatın sağlanması şartıyla, belirli aralıklarla ve aynı kişiye teslim 

edilen aynı cins eşyanın gümrük vergileri otuz günü geçmeyecek şekilde belirlenecek bir süre içinde 
tahakkuk ettirilerek Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu İzleme Defterine kaydedilebilir. 

M A D D E 197- 1. Gümrük vergileri, tahakkukundan hemen sonra beyanname veya beyanname 
yerine geçen belge üzerinde yükümlüye tebliğ edilir. 

2. Yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen veya 1 inci 
fıkrada belirtilen şekilde tebliğ edilemeyen gümrük vergilerine ilişkin tebligat, gümrük 
yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde yapılır. Şu kadar ki, gümrük 
yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zaman aşımını durdurur. 

3. Yükümlü tarafından gümrük beyannamesinde gösterilen vergi tutan ile gümrük idaresince 
hesaplanan vergi tutarının eşit olması halinde, gümrük idarelerinin eşyayı teslim etmesi, gümrük 
vergilerinin yükümlüye tebliği yerine geçer. 

4. Gümrük vergileri alacakları, ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olması ve suçun 
zamanaşımının daha uzun bulunması halinde, bu alacaklar Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza 
zamanaşımı süreleri içerisinde kovuşturulup tahsil edilir. 

M A D D E 198- 1. 69 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yapılan kontrol ve 
denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile 
işlemleri daha sonra yapılmak üzere teslim edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin, yükümlüye 
tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde ödenmesi zorunludur. 

Bununla birlikte, bu sürelerin bittiği tarihten itibaren ilgilinin yazılı istemde bulunması ve 
teminat alınması koşuluyla bu süre otuz gün daha uzatılabilir. Bu süre uzatımı bir beyanname 
kapsamı eşyanın her bir kalemi için ayrı ayrı da yapılabilir. Uzatılan süre için 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı oranında faiz alınır. 

2. İdarenin yürüttüğü işlemlerin gecikmesi nedeniyle veya adli mercilerce ya da eşyanın ithaline 
veya ihracına ilişkin olarak resmi mercilerce yürütülen herhangi bir işlem nedeniyle geçecek süreler 
ödeme süresini durdurur. 

3. Yükümlü, vergi tutarının tamamını veya bir kısmını verilen sürenin bitimini beklemeksizin 
ödeyebilir. 

M A D D E 199- Basitleştirilmiş usule göre tescil edilen bir beyannamede eksik bulunan bilgi veya 
belgenin tamamlanması için gümrük idaresi tarafından verilen süre içinde bu eksikliklerin 
tamamlanmaması halinde, söz konusu beyanname kapsamı eşyanın ödenmesi gereken vergileri 
ertelenmez. 

M A D D E 200- 1. Gümrük vergileri Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre yapılır. 
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2, Gümrük vergileri, yetki verilen bankalar aracılığıyla da tahsil edilebilir. 
M A D D E 201- Süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş gümrük vergileri hakkında 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teminat 

M A D D E 202- 1. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin 
ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesini gerekli görmeleri halinde, bu teminat yükümlü 
veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir. 

2. Gümrük idareleri, teminat vermesi istenen kişinin yerine başka bir kişinin de teminat 
vermesini kabul edebilir. 

3. Genel ve katma bütçeye dahil kamu kuruluşlarının, belediyelerin, sermayesinin tamamı 
Devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşlarının ve Türkiye'deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri 
garanti mektuplarını teminat olarak kabule Müsteşarlık yetkilidir. 

4. Teminat aranmayacak ve kısmi teminat uygulanacak halleri belirlemeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

M A D D E 203- 202 nci maddenin 1 inci veya 3 üncü fıkrasında belirtilen kişilerin talebi üzerine, 
gümrük idareleri, bir gümrük yükümlülüğünü gerektiren veya gerektirebilecek iki veya daha fazla 
işlemi kapsamak üzere toplu teminat verilmesine izin verirler. 

M A D D E 204- 1. Teminat tutarı, teminata konu gümrük vergileri tutarının kesin olarak tespiti 
halinde bu miktar, diğer hallerde ise tahakkuk edilen veya edilebilecek gümrük vergilerinin en 
yüksek tutarına eşit düzeyde saptanır. 

Zaman içinde değişkenlik gösteren gümrük vergileri için verilen toplu teminat tutarları, 
sözkonusu gümrük vergilerini her zaman karşılayabilecek biçimde belirlenir. 

2. Götürü teminat alınmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
M A D D E 205- Gümrük vergileri için kabul edilecek teminatlar ile bunların değerlendirilmesi 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. Yabancı 
paraların T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden hesaplanan değeri üzerinden teminat 
olarak kabulüne Müsteşarlık yetkilidir. 

M A D D E 206- 1. Teminatın zaman içinde değerini yitirmesi veya yetersiz kalması halinde, ilgili 
gümrük idaresi ek teminat verilmesini veya ilk teminatın yeni bir teminat ile değiştirilmesini 
isteyebilir. 

2. Teminatın alınmasını gerektiren gümrük yükümlülüğü sona erdiğinde teminat çözülür. 
3. Gümrük yükümlülüğü kısmen sona erdiğinde, ilgilinin talebi üzerine verilmiş teminat kısmen 

çözülür. Ancak, söz konusu teminatın kısmen çözülmeye uygun olması gerekir. 
M A D D E 207- Nakdi teminat dışında, bu Kanuna göre; 
a) Tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için verilen teminatın kabulü tarihinden 

itibaren, 
b) Bir şartlı muafiyet düzenlemesine ve ekonomik etkili gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın 

ilgili rejimin öngördüğü hükümlere uyulmaması nedeniyle bir gümrük yükümlülüğü doğması 
halinde, buna ilişkin teminatın kabulü tarihinden itibaren, 

Başlamak üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz tahsil edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi 

M A D D E 208- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri saklı 
kalmak üzere, gümrük yükümlülüğü; 

a) Vergilerin ödenmesi, 
b) Vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi, 
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c) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi, 
d) Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi veya imha 

edilmesi, 164 üncü madde uyarınca imha veya terk edilmesi, doğal özellikleri veya beklenmeyen 
haller yahut mücbir sebep nedeniyle telef veya kaybı, 

e) 182 nci madde uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan eşyanın kanuna aykırı girişi nedeniyle 
müsadere edilmesi, 

Hallerinde sona erer. 
M A D D E 209- 194 üncü maddenin 1 inci fıkrası uyarınca doğan gümrük yükümlülüğü, bu 

işlemlerin iptal edilmesiyle ortadan kalkar. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması 
M A D D E 210- Bu Kanunda geçen; 
a) "Geri verme" deyimi, ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesi, 
b) "Kaldırma" deyimi, henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen 

alınmamasına karar verilmesi, 
Anlamına gelir. 
M A D D E 211- 1. Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük 

vergileri geri verilir. Kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük 
vergileri kaldırılır. 

Ancak, kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri ilgili kişinin 
kasten yaptığı bir tahrifat sonucunda ödenmiş veya tahakkuk ettirilmişse, bu vergilerin geri 
verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul edilmez. 

2. Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliğ 
edilmesi ve ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır. 

Kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldırma hallerinden birinin tespiti 
durumunda, aynı süre içinde geri verme veya kaldırma işlemi doğrudan yapılır. 

Bu süre mücbir sebep veya beklenmeyen hallerde uzatılabilir. 
M A D D E 212- Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergileri bu 

beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin talebiyle geri verilir. Bu istemin, gümrük 
beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla müracaatta bulunulması için öngörülen süreler içerisinde 
yapılması gerekir. 

M A D D E 213-1. Beyannamenin tescili tarihi itibariyle, kusurlu veya ithallerine esas teşkil eden 
sözleşme hükümlerine aykırı olduklarından bahisle, ithalatçı tarafından kabul edilmeyen eşyaya 
ilişkin ithalat vergileri geri verilir veya kaldırılır. Kusurlu eşyaya, teslimden önce hasar gören eşya 
da dahildir. 

2. Bu tür eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması, kusurlu veya 
sözleşme hükümlerine aykırı olduklarının tespiti için gerekli olan ilk kullanım dışında eşyanın 
kullanılmamış olması ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi koşullarına bağlıdır. 

Gümrük idareleri, ilgilinin talebi üzerine, eşyanın ihracı yerine; imhasına, yeniden ihraç amacıyla 
transit veya gümrük antrepo rejimine tabi tutulmasına veya serbest bölgeye konulmasına izin 
verirler, Sözkonusu işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulan eşya, serbest dolaşımda olmayan 
eşya olarak değerlendirilir. 

3. Gümrük beyanından önce denenmek üzere geçici olarak teslim edilen eşyanın vergileri, 
eşyanın kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğu hususlarının deneme sırasında 
anlaşılamadığı kanıtlanmadıkça geri verilmez veya kaldırılmaz. 

4. Bu madde uyarınca geri verilecek veya kaldırılacak gümrük vergileri için vergilerin 
yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir. 
Mücbir sebebin tespiti halinde bu süre Müsteşarlıkça uzatılır. 
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M A D D E 214- Gümrük vergileri 211, 212 ve 213 üncü maddelerde belirtilen haller dışında, 
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenecek hallerde geri verilir veya kaldırılır. 

Bu maddede belirlenen geri verme ve kaldırma işlemleri, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliği 
tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili gümrük idaresine başvurulması üzerine yapılır. 

Ancak, mücbir sebebin tespiti halinde, bu sürenin aşılmasına Müsteşarlıkça izin verilir. 
M A D D E 215- Geri verme veya kaldırma işlemine tabi olmayacak gümrük vergileri miktarı 

Bakanlar Kurulu Kararı i!e belirlenir. 

M A D D E 216- Yetkili idareler tarafından, gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı 
olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde idarece faiz 
ödenmez. Ancak, geri verme kararının alındığı tarihten itibaren üç ay içerisinde idarece sözkonusu 
kararın uygulanmaması halinde, ilgilinin talebi üzerine, üç aylık sürenin bitiminden itibaren faiz 
ödenir. Bu faiz, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tecil faizine 
ilişkin hükümlerine göre hesaplanır. 

M A D D E 217- Gümrük vergilerinin hatalı olarak kaldırılması veya geri verilmesi halinde, 
başlangıçta tahakkuk eden vergiler ile 216 ncı madde uyarınca ödenmiş faizler yeniden tahsil edilir. 
Tahsil edilmeyen miktarlar tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde ödenir. Bu süre içinde 
ödenmeyenler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre işlem yapılır. 

O N U N C U K I S I M 
Diğer Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Liman ve Antrepo İşletmelerinin Yükümlülükleri 

M A D D E 218- 1. Türkiye ile diğer ülkeler arasında demiryolu dahil kara, deniz ve hava yoluyla 
yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan istasyon, deniz ve hava limanlarını işleten 
kuruluşlar ile posta idareleri, bu Kanun hükümlerine göre gerekli gümrük gözetim ve denetim 
işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere; yolcu salonları, geçici depolama yerleri, antrepolar ile 
görevli gümrük ve gümrük muhafaza idarelerinin çalışmalarına elverişli ve yeterli bürolar ve 
gözetleme kuleleri tesis etmek; buraların aydınlatma, ısıtma ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak; 
demirbaş 6şya ile telefon ve diğer teknik donanımlarını bedelsiz olarak sağlamak; limanlarda ve 
gümrük kapılarında gümrük gözetimine tabi eşya ve kişiler ile diğerlerinin birbirine karışmasını 
önlemeye yönelik her türlü fiziki yapıların sağlanması konusunda Gümrük Müsteşarlığının 
isteklerini yerine getirmek zorundadırlar. 

2. Posta idareleri, 1 inci fıkrada sayılanların yanı sıra posta kolilerinin muayene ve tahlili için 
gerekli ölçü aletleri ve diğer donanımları sağlamakla yükümlüdür. 

M A D D E 219- 1. Antrepo işleticileri buralardaki eşyanın güvenliği ve hizmetlerin çabuk 
görülmesi bakımından, zaman içerisinde Müsteşarlıkça gerekli görülecek ek donanımları ve 
değişiklikleri yapmak ve ileri teknolojinin gerektirdiği araçları sağlamak zorundadırlar. 

2. a) Özel antrepo işleticileri, buralarda görevlendirilmesini istedikleri gümrük veya gümrük 
muhafaza memurlarına ödenecek olan ve miktarı Müsteşarlıkça belirlenecek fazla çalışma 
ücretlerini ve yolluklarını peşin olarak gümrük veznesine ödemekle yükümlüdürler. 

b) Doğrudan doğruya belirli bir özel veya genel antrepo ile ilgili gümrük işlemlerini yerine 
getirmek üzere kurulan gümrük ve gümrük muhafaza idarelerinde görevli memurların Devlet 
tarafından belirlenen maaş, fazla çalışma ücreti ve diğer tahsisat tutarları, antrepo işleticileri 
tarafından her ay peşin olarak gümrük veznesine yatırılmak zorundadır. 

c) Posta idarelerinde yapılacak gümrük denetimleri ve gümrük işlemleri nedeniyle gümrük 
memurlarına ödenecek olan ve Müsteşarlıkça belirlenen fazla çalışma ücretleri, posta idareleri 
tarafından gümrük veznesine yatırılır. 

Yasama Bölümü Sayfa : 58 



4 Kasım 1 9 9 9 - S a y ı : 23866 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 59 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çalışma Zamanları, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı 

BİRİNCİ AYIRIM 
Çalışma Zamanı ve Fazla Çalışma Ücreti 

M A D D E 220- Gümrük idarelerinde normal çalışma saatleri; iklim, mevsim ve bölgenin 
ekonomik durumu ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak Müsteşarlıkça belirlenir. 

35 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, gece ve gündüzün her saatinde yolcu ve yük alıp 
verme işleri yapılan veya taşıtların geliş ve gidişleri normal çalışma saatlerine uymayan kara hudut 
kapıları, demiryolu istasyonları ile deniz ve hava limanlarındaki gümrük idareleri devamlı surette 
açık bulundurulur. Buralarda görevli memurların çalışma saatleri, aralarında nöbet esasına göre 
düzenlenir. 

M A D D E 221-1. Yolcuların ve taşıt araçlarının giriş ve çıkışlarına ait işlem dışında, yükleme ve 
boşaltma ve her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılması gerekir. 

Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı olarak 
yapılacak bu talep, işin yapılacağı gümrük idare amirince yerinde görülürse, gerekli önlemler 
alınmak ve çalışacak personelin fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukları talep sahipleri 
tarafından ödenmek koşuluyla kabul edilir. Memurlar (gümrüklerdeki sorumlu saymanlık ve TASİŞ 
personeli dahil) bu suretle kendilerine verilecek işleri yapmakla görevlidirler. Başmüdür, müdür 
veya vekilleri normal çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri düzenler ve kontrol ederler. 
Bunlar ve normal çalışma saatlerine bağlı olmaksızın hizmet görenler 222 nci maddenin 3 üncü 
fıkrası hükmünden yararlanırlar. 

2. Normal çalışma saatleri içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın, çalışma ücretinin 
yatırılması halinde, özel kurye taşımacılığı gümrük hizmeti ile özel yolcu servisi taleplerinin yetkili 
gümrük idarelerince karşılanması mümkündür. 

M A D D E 222- 1. 221 inci maddeye göre çalışacak personele ödenecek çalışma ücretinin miktarı 
ile bunun tahsil ve dağıtım şekli Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak bir 
yönetmelikle belirlenir. Merkez personeline yapılacak ödemelerin aylık miktarı, en yüksek Devlet 
memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçemez. 

2. Bu şekilde tahsil edilen çalışma ücretlerinin % 50'si hak sahibi olan personele ödenir. Geri 
kalan miktarın %40'ı gümrük idaresinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Merkezdeki hesaba 
aktarılır. 

3. 2 nci fıkra hükmüne göre kullanılan miktar dışında kalan meblağın diğer personele 
dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Bu fıkraya göre yapılacak ödemelerde, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti 
yapılmaz. 

İKİNCİ AYIRIM 
Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı 

M A D D E 223- 1. Gümrük muhafaza bölge ve kısım amirleri, memurları; yolcu veya iş 
sahipleriyle doğrudan temas halinde olan gümrük memurları resmi kıyafet giymek zorundadır. 

Resmi kıyafetlerin ve bunlara takılacak kokart, isim plaketleri ve diğer işaretlerin şekli 
Müsteşarlıkça belirlenir. 

2. Başmüdür ve başmüdür yardımcıları ile Müsteşarlık merkez teşkilatında çalışan personel 1 
inci fıkra hükmünün dışındadır. 

M A D D E 224- Günün her saatinde hizmet veren gümrük kapılarında gümrük bayrağı sürekli 
olarak çekili kalır. Diğer gümrük binalarında ise yalnız kanuni çalışma saatlerinde gümrük bayrağı 
çekilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri 

M A D D E 225- 1. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına 
ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler 
tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip 
edilir ve sonuçlandırılır. 

2. Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları, özel 
hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük işlemlerini doğrudan temsil 
yoluyla takip edebilirler. 

Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece 
transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler. 

M A D D E 226- 1. Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek 
sonuçlandırabilirler. 

2. Gümrük müşavir yardımcıları bir gümrük müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrük 
idarelerinde iş takip edebilirler. Gümrük müşavir yardımcılarının gümrüklerde iş takibine ilişkin 
sınırlandırmalar yapmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir. 

M A D D E 227- 1. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara 
sahip olmaları gerekir: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip bulunmak, 
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla 

hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile 
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı 
veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak, 

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak, 
f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve 

endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek 
Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından enaz lisans seviyesinde 
mezun olmak, 

ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde 
belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren 
gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek 
okullarından mezun olmak, 

g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında üç yıl çalışmış olmak, 
h) Yapılan gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konulan kapsayan 

sınavda başarılı olmak. 
2. a) Gümrük idaresinde en az onbeş yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli 

olarak ayrılan memurlardan 1 inci fıkradaki koşulları taşıyanlar, staj koşulu aranmaksızın gümrük 
müşavir yardımcısı sınavına girebilirler. 

b) Gümrük idaresinde en az onbeş yıl çalışıp da bunun üç yılını gümrük muayene memuru, 
gümrük başmemuru ve gümrük müdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa 
eden veya emekliye ayrılan ve 1 inci fıkradaki koşullan taşıyanlar sınav ve staj koşulu aranmaksızın 
gümrük müşavir yardımcısı olabilirler. 

3. Yukarıda belirtilen koşulları yerine getirenlere gerekli müracaat belgelerinin 
tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Gümrük Müsteşarlığı tarafından Gümrük Müşavir 
Yardımcılığı İzin Belgesi verilir. Gümrük müşavir yardımcıları ancak bu izin belgesini aldıktan 
sonra mesleki faaliyette bulunabilirler. 
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M A D D E 228- 1. 227 nci maddenin 1 inci fıkrasının (f) bendinin (ii) alt bendi hariç olmak üzere, 
aynı fıkrada belirtilen koşulları taşıyan ve üç yıl süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yaparak, 
gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konulan kapsayan sınavda başarılı olan 
kişiler, gümrük müşavirliği yapmaya hak kazanır. 

2. a) Gümrük idaresinde on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, 
gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı 
görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar 227 nci maddenin 1 
inci fıkrasında belirtilen koşulları taşımaları halinde, staj koşuluna tabi tutulmaksızın gümrük 
müşavirliği sınavına girebilirler. Bu kişilere, talep halinde sınav ve staj koşulu aranmaksızın 
Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi verilir. 

b) Gümrük idaresinde gümrük başmüdürü, gümrük muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, 
kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı ve daha üst görevlerde enaz on yıl çalışmış olanlardan, 
görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar, 227 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen 
koşulları taşımaları halinde, sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak 
kazanırlar. 

3. 1 inci ve 2 nci fıkralarda belirtilen koşullan yerine getirenlere, gerekli müracaat belgelerinin 
tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Müsteşarlıkça Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi 
verilir. Gümrük müşavirleri ancak bu izin belgesini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilirler 

M A D D E 229- 1. Gümrük müşavirleri tebligat adreslerinde kullanılacak çalışma yerlerini, bu 
yerin bağlı bulunduğu Gümrük Başmüdürlüğüne yazı ile bildirirler. 

2. Gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi halinde, tüzel kişilik 
ortaklarının gümrük müşaviri olması zorunludur. Bu durumda, gümrük beyannamesi veya 
beyanname kabul edilen diğer belgeler üzerine imzasını atmış olanların vergi kaybına neden olan 
durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde, bunlar, gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları 
tüzel kişilikle birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. Bu hallerde, ilgili gümrük müşavirinin kişisel 
cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işlemi yapan kişi ile birlikte şirket de gümrük idaresince 
alınan vergiler ve para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur. 

M A D D E 230- Gümrük müşavirleri, kanunlara göre tutmaya mecbur oldukları ticari veya kanuni 
defterlerini, vekaletname ve sözleşmelerini, işlerine dair yazdıkları ve aldıkları mektup, faks, telgraf 
ve benzeri belgeler ile düzenledikleri fatura, makbuz ve masraflarına ilişkin belgelerin asıllarını ve 
örneklerini özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla beş yıl muhafaza etmeye; bunları 
gümrük müfettişi, gümrük müfettiş yardımcısı, kontrolör, yetkili gümrük amir ve memurlarına 
göstermeye; bunların incelenmesine, denetlenmesine izin vermeye ve gerektiğinde yazılı istek 
üzerine bunları yukarıda belirtilen görevlilere ibraz etmeye mecburdurlar. 

ONBİRİNCİ K I S I M 
Cezalar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

M A D D E 231- 1. Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere bu Kanunda yazılı ceza 
hükümleri uygulanır. 

2. Bu Kanun hükümlerine göre para cezası verilmesinde ve bu cezaların idari itiraz mercilerince 
hükme bağlanmasında, para cezasını gerektiren eylemde bulunanların kasıtlı olup olmadıkları 
aranmaz. 

3. Bu Kısım hükümlerine göre ceza tayin edilen eylemler hakkında kaçakçılık ve diğer ceza 
koyan kanunlara göre takibat yapılıp, bu kısımda tayin edilen cezalardan daha ağır bir ceza ile kesin 
olarak mahkûm edilenler hakkında, ayrıca bu Kısımdaki maddelere göre ceza verilmez. 

4. Aynı eylemin bu Kısımda yer alan maddelerdeki cezalardan birden fazlasına temas eder 
mahiyette olduğu hallerde, daha ağır ceza içeren madde hükmü uygulanır. 

5. Bu Kısım hükümlerine göre ceza verilmesi, bu eylemleri yapanlar hakkında diğer idari 
yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez. 
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M A D D E 232- 1. 234 üncü madde hükümlerine göre alınacak para cezalan, itiraz olmaksızın 
vergi tahakkukunun kesinleşmesinden veya idari itirazın red karan ile sonuçlanmasından sonra 
karara bağlanır. İdari yargı mercilerine başvurulması, gümrük idaresinin ceza uygulamalarını 
engellemez. Bu fıkraya göre karara bağlanacak para cezalarının zamanaşımı süresi vergi 
tahakkukunun kesinleştiği tarihi takibeden günden itibaren işlemeye başlar. 

2. 1 inci fıkra dışında kalan bu Kısımdaki madde hükümlerine göre karara bağlanacak para 
cezalarının zamanaşımı süresi, sözkonusu maddelerde belirtilen usulsüzlüklerin gümrük idarelerince 
tespit edildiği tarihi takibeden günden itibaren işlemeye başlar. 

3. 1 inci ve 2 nci fıkralarda belirtilen para cezaları üç yıl içinde karara bağlanıp, tebliğ edilmediği 
takdirde zamanaşımına uğrar. 

4. İlgilisine tebliğ edilerek kesinleşen para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. 

M A D D E 233- Bu Kanunun 234 üncü maddesine göre alınan para cezalarının; 
a) Muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun meydana çıkarılmasına hizmet veren 

muhbirlere % 30'u, 
b) Cezayı gerektiren durumu muayene, tahlil, denetleme veya inceleme ile meydana çıkaranlara 

% 30'u, 
Dağıtılır. Arta kalanı, Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, idarenin eğitim, 

geliştirme ve otomasyon hizmetlerinde kullanılır. Muhbir olmaması durumunda muhbire ayrılan 
pay da bu hüküm doğrultusunda kullanılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar 

M A D D E 234- 1. Serbest dolaşıma giriş rejimine veya bir geçici muafiyet düzenlemesine tabi 
tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol 
sonucunda; 

a) Eşyanın tarife uygulamasını etkileyen cins, tür ve niteliklerinde veya vergilendirmeye esas 
olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan gümrük vergisi 
ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi arasındaki fark %5' i aştığı takdirde, 
gümrük vergisinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır. 

b) Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, muayene ve 
denetleme sonucunda bu Kanunun 23 ila 31 inci maddelerinde yeralan hükümler çerçevesinde 
belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait gümrük vergisinden başka bu 
vergi farkının üç katı para cezası alınır. 

2. Ancak, satış birimine göre miktar itibariyle %5'i geçmeyen bir fark ile maddi hesap 
hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait gümrük vergisinden başka bu verginin 
bir katı da para cezası alınır. 

3. Genel ve katma bütçeye dahil kamu kuruluşları ile özel idareler ve belediyeler için 1 inci ve 2 
nci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu gibi hallerde, 241 inci maddenin 1 inci fıkra hükmüne göre 
işlem yapılır. 

4. Bu maddeye göre verilen ceza hiçbir şekilde 241 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen 
miktardan az olamaz. 

M A D D E 235- Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler 
bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan antrepolardan veya gümrük idaresince eşya konulmasına 
izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması halinde, çıkarılan eşyanın ithalat veya 
ihracat vergilerinin yanı sıra, bu vergilerin üç katı para cezası alınır. 

M A D D E 236- 1. Gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen 
yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması 
halinde, noksan çıkan eşyanın ithalat veya ihracat vergilerinin yanı sıra, bu vergilerin üç katı para 
cezası alınır. 
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2. Gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde 
yapılan sayımlarda kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde, bu eşyanın 177 ila 180 inci madde 
hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulmasının yanı sıra, fazla çıkan eşyaya ait ithalat veya ihracat 
vergileri tutarı kadar para cezası alınır. 

3. Bu maddede belirtilen para cezalan, antrepo işleticilerinin veya kullanıcılarının sorumlulukları 
gözönünde bulundurularak, yapılan tespite göre bunlardan müteselsilen alınır. 

M A D D E 237- 1. 42 ila 45 inci madde hükümlerine göre taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları 
veya acentaları tarafından gümrük idaresine verilen özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan 
ticari veya resmi belgelerdeki kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların mahrecinden yüklenmemiş 
veya yanlışlıkla başka yere çıkartılmış veya kaza ve aval, a sonucunda yok olmuş veya çalınmış 
bulunduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, bu noksan kaplara 
ait eşyadan tarife pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre 
tarifede dahil olduğa faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergisi 
kadar para cezası alınır. 

2. 1 inci fıkraya göre ceza belirlenmesi mümkün olamıyorsa, noksan her kap için 241 inci 
maddenin 1 inci fıkrasında belirlenen miktarda para cezası alınır. 

3. 42 ila 45 inci madde hükümlerine göre taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acentaları 
tarafından gümrük idaresine verilen özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi 
belgelerdeki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak 
yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, söz konusu 
eşyaya el konularak müsadere olunur ve eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır. 

4. Dökme gelen eşyadaki % 3'ü aşmayan eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz. 
5. Bu maddede belirtilen para cezaları, yapılan tespite göre taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları 

veya acentalardan alınır. 
M A D D E 238- 108 ila 127 nci maddelerde düzenlenen Dahilde İşleme Rejimi ile 128 ila 134 

üncü maddelerde düzenlenen Geçici İthalat Rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde, eşyaya ilişkin 
gümrük vergileri tahsil edilir. Ayrıca, bu vergilerin iki katı para cezası alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar 

M A D D E 239- İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı 33 üncü madde hükümleri 
gereğince belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç veya 
bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokanlar veya 
çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, sözkonusu eşyanın ithalata konu olması halinde, CIF 
değerinin, ihracata konu olması halinde ise FOB değerinin onda biri oranında para cezası alınır. 

M A D D E 240-179 uncu maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre, beyan sahibinin sözkonusu 
eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istemesi halinde, eşyanın döviz cinsinden CIF 
değerinin % 1 ' i oranında para cezası Türk Lirası olarak alınır. 

M A D D E 241- 1. Bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu Kanuna 
ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve talimatlarla 
getirilen şekil ve usullere aykırı hareket edenlere 30.000.000 TL usulsüzlük cezası uygulanır. 

2. 1 inci fıkrada belirtilen miktar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır, bu hesaplamada 1.000.000 
TL'sına kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. 

3. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci fıkrada belirtilen miktarın iki katı olarak uygulanır: 
a) 6 ve 7 nci maddelere göre, gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan belge ve 

bilgilerin, ilgili kişiler tarafından yanlış olarak verilmesi, 
b) Vergi kaybı doğurmamasına karşın, 24 üncü maddeye göre birbirleriyle ilişkisi bulunan kişiler 

arasında bir satış işlemi olması ve bu ilişkinin beyan edilmemesi, 
c) Yabancı limanlardan gelen veya Türkiye Gümrük Bölgesinden yabancı limanlara giden 

gemilerin geliş ve gidişlerinden en az üç saat önce sahip veya acentası tarafından gümrük idaresine 
bilgi verilmemesi, 
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d) 42 nci maddeye göre özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgenin 
süresi içinde verilmemesi, 

e) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye 
göre verilen süreleri yirmidört saate kadar aşması, 

f) Gümrük antrepolarının 93 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen teknik donanımlarında 
noksanlık bulunması, 

g) Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, antrepolara konuldukları tarihte işleticiler 
tarafından kayıtlara geçirilmemesi, 

h) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 
eşyanın, süresi içinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmemesi, 

ı) Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan eşyanın verilen süreyi aştıktan sonra 
geri getirilmesi, 

j) Herhangi bir ihracat iadesinden yararlanmayan veya ihracat vergisine ve ticaret politikası 
önlemlerine tabi olmayan ihracata konu eşyanın cins, tür, miktar veya kıymetinin yanlış beyan 
edilmesi, 

k) Serbest bölgelerde çalışan veya buralara giren ve çıkan kişilerin bu Kanunla konulmuş 
kurallara uymaması, 

1) Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen belgelerin beş yıl süreyle saklanmaması. 
4. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci fıkrada belirtilen miktarın dört katı olarak 

uygulanır: 
a) Bir kişinin 5 inci madde hükümlerine göre geçerli bir temsil yetkisi olmadığı halde başka bir 

kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip etmesi, 
b) 34 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümlerinin aksine, karayolu taşıtlarının gümrük idaresinin 

izni olmadan yük veya yolcu alarak yoluna devam etmesi, 
c) 45 inci maddenin 1 inci fıkra hükümlerine aykırı olarak, gümrük idaresine özet beyan veya 

özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belge verilmeksizin taşıtlardan eşya boşaltılması, bu 
belgelerde kayıtlı eşyanın cinsinin yanlış beyan edilmesi veya kapların türleri ile üzerlerinde kayıtlı 
numara ve işaretlerin özet beyan kayıtlarına uygun olmaması, 

d) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye 
göre verilen süreleri kırksekiz saate kadar aşması, 

e) Genel antrepo ve serbest bölgelere getirilen parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları 
eşya için tehlikeli olan ya da korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşyanın 94 ve 154 
üncü madde hükümlerine aykırı olarak genel amaçlı eşya konulan yerlerde depolanması, 

f) Gümrük antrepolarında bulunan eşyanın gümrük idarelerinin izni olmaksızın 102 nci maddede 
belirtilen elleçlemelere tabi tutulması. 

5. Usulsüzlük cezası aşağıdaki halde 1 inci fıkrada belirtilen miktarın altı katı olarak uygulanır: 
Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye 

göre verilen süreleri yetmişiki saate kadar aşması. 
6. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci fıkrada belirtilen miktarın sekiz katı olarak 

uygulanır: 
a) 34 üncü maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerinin aksine, Türkiye Gümrük Bölgesine giren 

gemilerin rota değiştirmesi, yolda durması, başka gemilerle temas etmesi, gümrük gözetimi 
yapılması için yol kesmemesi veya gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşması, 

b) Taşıt araçlarının 33 üncü ve 91 inci maddede belirtilen önceden belirlenmiş yollar dışında 
seyretmesi, 

c) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye 
göre verilen süreleri yetmişiki saatten daha fazla bir süre ile aşması. 
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ONİKİNCİ K I S I M 
İtirazlar 

M A D D E 242-1. Yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri için tebliğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde ilgili gümrük idaresine verecekleri bir dilekçe ile düzeltme talebinde 
bulunabilirler. 

2. Düzeltme talepleri ilgili gümrük müdürlüğü tarafından otuz gün içinde karara bağlanarak 
yükümlüye tebliğ edilir. 

3. Kişiler, düzeltme taleplerine ilişkin kararlara, idari kararlara, gümrük vergilerine ve cezalara 
karşı yedi gün içinde kararı alan gümrük idaresinin bağlı bulunduğu gümrük başmüdürlüğü 
nezdinde itirazda bulunabilirler. 

4. Gümrük başmüdürlüklerine intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye 
tebliğ edilir. 

5. İlk kararın alındığı idarenin gümrük başmüdürlüğü olduğu hallerde, bu karara karşı onbeş gün 
içinde Gümrük Müsteşarlığına itiraz edilebilir. 

6. Gümrük Müsteşarlığına intikal eden itirazlar kırkbeş gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye 
tebliğ edilir. 

7. Gümrük başmüdürlükleri ile Gümrük Müsteşarlığı kararlarına karşı işlemin yapıldığı gümrük 
müdürlüğünün veya gümrük başmüdürlüğünün bulunduğu yerdeki idari yargı mercilerine 
başvurulabilir. 

M A D D E 243-1. İlgili kişilere 197 nci maddeye göre tebliğ edilen gümrük vergilerinin 
hesaplanmasında esas alınan kimyevi tahlil sonuçlarına karşı tebliğden itibaren onbeş gün içinde 
gümrük başmüdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir. 

2. İtiraz üzerine, birinci tahlilin yapıldığı gümrük laboratuarında görevli olan ve ilk tahlili yapan 
kimyager dışındaki iki kimyager tarafından ikinci tahlil yapılır. Yükümlünün talebi halinde, gümrük 
idareleri, gümrük kimyageri olmayan bir gözlemci kimyagerin de ikinci tahlilde hazır bulunmasına 
izin verirler. 

Üç kimyagerden fazla kimyager bulunmayan gümrük laboratuarında yapılan tahlile itiraz 
edilmesi halinde, ikinci tahlil enaz iki kimyager bulunan en yakın gümrük idaresine ait laboratuarda 
yaptırılır. 

İkinci tahlil isteyenlerden, haklı çıktıkları takdirde geri verilmek üzere, tahlil masrafı alınır. 
Tahlil tarifeleri ilgili kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça 
belirlenir. 

3. İkinci tahlil sonucu, eşyanın teknik özelliklerinin ve niteliklerinin belirlenmesi yönünden 
kesindir. 

M A D D E 244- Bu Kanuna göre verilen para cezalarına karşı idari yargı mercilerine itiraz yoluna 
gidilmeden ve ceza kararlarının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde sözkonusu cezanın 
ilgili kişi tarafından ödendiği veya ödeneceği yazılı olarak gümrük idaresine bildirildiği ve bu 
miktarın ceza kararlarının tebliği tarihinden itibaren iki ay içinde ödendiği hallerde, ilgili, kişilerin 
itirazı düşer. Bu durumda, kesilen para cezası üçte bir noksanı ile tahsil edilir. 

M A D D E 245- 1. Yükümlüler, gümrük idaresine verdikleri beyanname ve bu beyanname eki 
bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle kendileri tarafından hesaplanan gümrük vergilerine itirazda 
bulunamazlar. 

2. İdari yargı mercilerine yapılan itirazda, gümrük idaresine itiraz sırasında kullanılan bilgi ve 
belgeler dışında herhangi bir bilgi ve belge kullanılamaz. 

3. Alınan kararlara karşı idari yargı merciine başvurulması, bu kararın idare tarafından 
uygulanmasına engel oluşturmaz. 
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ONÜÇÜNCÜ K I S I M 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

M A D D E 246- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; 
a) Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 113, 117 ve 118 inci maddeleri ile aynı Kanunun 

7.6.1926 tarihli ve 906 sayılı Kanunla değiştirilen 112 ve 116 ncı maddeleri, 
b) 30.11.1960 tarihli ve 146 sayılı Kanun, 
c) 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan 25.2.1981 

tarihli ve 2419 sayılı, 18.4.1983 tarihli ve 2817 sayılı, 22.5.1987 tarihli ve 3375 sayılı, 10.2.1994 
tarihli ve 3968 sayılı, 3.4.1997 tarihli ve 4236 sayılı Kanunlar ile 7.2.1990 tarihli ve 3612 sayılı 
Kanunun 55 inci maddesi, 

d) 30.6.1995 tarihli ve 564 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
e) 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 15 ve 16 ncı 

maddeleri, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici Maddeler 

GEÇİCİ M A D D E 1- 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Gümrük Bölgesindeki 
gümrük sundurmalarında veya gümrükçe eşya konulmasına izin verilen yerlerde bulunan eşyanın 
buralardaki bekleme süreleri ile bunlara ilişkin süre uzatım talepleri hakkında yürürlükten kaldırılan 
Gümrük Kanunu hükümleri uygulanır. 

2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte genel, özel veya fiktif antrepolarda bulunan eşyanın, 
buralardaki bekleme süreleri bu Kanun hükümlerine tabidir. 

GEÇİCİ M A D D E 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bir eşya hakkında rejim beyanında 
bulunulmuş olmakla birlikte, henüz sonuçlandırılamamış gümrük işlemlerinin yürütülmesinde beyan 
hak sahibi olarak adlandırılan mükellefin lehine olan hükümler uygulanır. 

Beyannamesi tescil edilmiş eşya ile ilgili olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak 
üzere kırkbeş gün içinde beyan hak sahiplerinin rejim değişikliği talepleri kabul olunur. Ancak, bu 
taleplerin kabulü, alınmış veya alınacak ceza kararlarının uygulanmasını ortadan kaldırmaz. 

GEÇİCİ M A D D E 3- 1. Başka kanunlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na; Gümrük 
Müsteşarlığının görev ve yetki alanına giren konularda Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na yapılan 
atıflar Gümrük Müsteşarlığına yapılmış sayılır. 

2. Halen yürürlükte bulunan kanunlarda 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile sözkonusu Kanunda 
değişiklik yapan kanunlara yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış kabul edilir. 

GEÇİCİ M A D D E 4- Yürürlükten kaldırılan Gümrük Kanunu hükümlerine göre tasfiyelik hale 
gelmiş eşyanın, ihale ilanının henüz yayınlanmamış veya perakende satışına karar verilmemiş 
olması ve beyan sahibinin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük 
idaresine başvurması halinde, bu Kanunun 179 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Dış ticaret 
tahdidine giren eşyalar için bu madde hükmü uygulanmaz. 

GEÇİCİ M A D D E 5- 1. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce gümrük komisyoncu 
yardımcısı karnesine sahip olanlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde Gümrük 
Müsteşarlığına müracaat etmeleri halinde, öğrenim şartı hariç olmak üzere 227 nci maddede 
belirtilen koşulları taşımaya devam ettiklerinin anlaşılması durumunda, kendilerine Gümrük 
Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi verilir. Bu şekilde gümrük müşavir yardımcısı olanlar en az lise 
mezunu olmaları halinde, gümrük müşavirliği için açılacak ilk üç sınava girebilirler. 
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2. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce gümrük komisyoncusu karnesine sahip olanlar, 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde Gümrük Müsteşarlığına müracaat etmeleri 
halinde, öğrenim şartı hariç olmak üzere 227 nci maddede belirtilen koşullan taşımaya devam 
ettiklerinin anlaşılması durumunda, kendilerine Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi verilir. 

3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükten kaldırılan 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
167 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile 168 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre gümrük 
komisyoncusu veya gümrük komisyoncu yardımcısı olmaya hak kazananların görevlerinden istifa 
etmelerini veya emekli olmalarını müteakip, kendilerine bu Kanun hükümlerine göre gümrük 
müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi verilir. 

4. 227 nci maddenin 1 inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen suçlarla ilgili olarak devam eden 
davalar bulunduğu takdirde, 1 inci ve 2 nci fıkralarda yer alan iki yıllık müracaat süresine 
bakılmaksızın, her halükarda davanın lehte sonuçlanmasından itibaren bir yıl içinde Müsteşarlığa 
müracaat edilmesi gerekir. 

GEÇİCİ M A D D E 6- Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları çıkarılacak bir 
kanunla bağlı bulundukları gümrük başmüdürlüğü görev alanı itibariyle kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır: 

1.1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre kurulan Gümrük Komisyoncuları Dernekleri 
faaliyetlerine devam eder ve sınav açılması ile izin belgeleri verilmesi işlemleri Gümrük 
Müsteşarlığınca yürütülür. 

a) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları Müsteşarlıkça belirlenen usul 
ve esaslar çerçevesinde her yıl bir kez yapılır. 

b) 227 ve 228 inci maddelerde belirtilen koşulları sınavın açıldığı yıl başında sağlamış olanlar, o 
yıl açılan gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına müracaat edebilirler. 

c) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına en fazla üçer kez girilebilir. 

2. Gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı mesleğinin vakar ve onuruna aykırı 
fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da görevinin 
gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında, gümrük müşavirliği 
hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 
aşağıda tanımlanan disiplin cezaları verilir. 

a) Uyarma: Meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı 
ile bildirilmesidir. 

b) Kınama: Meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile 
bildirilmesidir. 

c) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma: Mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, 
bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır. 

d) Meslekten çıkarma: Meslek mensubunun izin belgesinin geri alınarak, bir daha bu mesleği 
icra etmesine izin verilmemesidir. 
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3. Mesleki kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla, görevin 
gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan meslek mensupları hakkında, ilk defasında uyarma, 
tekrarında ise kınama cezası uygulanır. 

Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da bu 
Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan meslek mensupları için 
geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. 

Sahte belgelere dayanılarak yanlış beyanda bulunulduğunun, ancak bu durumun gümrük 
müşavirinin bilgisi dışında olduğunun, bununla birlikte, bir araştırma sonucunda gerçek durumun 
öğrenilebileceğinin Gümrük Müsteşarlığı merkez denetim elemanlarınca rapora bağlandığı 
durumlarda, ilgili gümrük müşavirine ilk defasında kınama cezası verilir. Bu hususun tekerrür 
etmesi halinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. 

7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre 
kaçakçılık suçundan mahkumiyet karan kesinleşen meslek mensuplarına, meslekten çıkarma cezası 
verilir. 

4. Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan 
meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir. Beş yıllık dönem 
içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı 
gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır. 

Disiplin kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar 
verebilirler. Takibat ve hüküm tesisi, disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası 
uygulanmasına engel değildir. 

5. Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Yetkili disiplin 
kurulunun on günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, savunma 
hakkından vazgeçmiş sayılırlar. 

Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır. 

6. Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri 
sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet 
memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılır. 

7. Disiplin cezaları bir dava sonucuna bağlı olmaksızın mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük 
idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle uygulanmadığı takdirde zamanaşımına 
uğrar. Mevzuata aykırı işlem ve eylemlerin aynı zamanda bir adli kovuşturma konusu olması 
halinde, bu aykırılık için Türk Ceza Kanununda öngörülen zamanaşımı hükümlerine göre disiplin 
cezası verilebilir. 

8.2 numaralı bentte belirtilen uyarma ve kınama cezası yetkili gümrük başmüdürü, geçici olarak 
mesleki faaliyetten alıkoyma cezası Müsteşarlık Merkez Disiplin Kurulu, meslekten çıkarma 
cezalan Müsteşarlık Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir. 
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9. Bu Kanuna ve gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümlerine aykırı hareketleri görülen 
gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının izin belgeleri gümrük müfettişleri, müfettiş 
yardımcıları, kontrolörler ve gümrük başmüdürleri tarafından gerek görülmesi halinde tedbir 
mahiyetinde geçici olarak alınır ve gümrüklerde iş takip etmelerine izin verilmez. Bu durum, 
gerekçesiyle birlikte izin belgesinin alınmasını izleyen günde Müsteşarlığa bildirilir. Bu şekilde izin 
belgeleri alınanlar hakkında geçici mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi halinde, tedbir 
mahiyetinde izin belgelerinin alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

M A D D E 247- Bu Kanun yayımını izleyen tarihten itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. 

M A D D E 248- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

3/11/1999 

Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun 

Kanun No. 4459 Kabul Tarihi: 2.11.1999 

M A D D E 1 - 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 37. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz 
fiili askerlik hizmetine başlamamış, 1 Ocak 1973 tarihinden önce doğan ve 1076 sayılı Yedek 
Subaylar ve Yedek Asker i Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, 
istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine 
başvurmaları, 15 000 Alman Markı veya ödeme tarihindeki karşılığı konvertibl yabancı ülke parasını 
ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası 
parayı ödemeleri ve Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek birlik ve kurumlarda temel askerlik 
eğitimlerini yapmaları şartıyla askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılırlar. 

Bu madde kapsamında bulunan ve 31 Aralık 1999 tarihinde kırk yaşını tamamlamış olanlardan 
istekliler, 20 000 Alman Markı veya karşılığı birinci fıkrada belirtilen yabancı ülke ya da Türk Lirası 
parayı ödemeleri halinde temel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar. 

Bu uygulama kapsamında yatırılacak paralar Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü 
adına T.C. Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan miktarları genel 
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bütçeye özel gelir ve karşılığı da ilgili kurum bütçelerine aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı 
bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden 
yılı içinde kullanılamayan miktarlar, ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir. 

Bu tertipte oluşan ödenek Maliye Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde, 
17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan deprem dolayısıyla genel hayata etkili afete maruz kalan 
bölgede yer alan illerdeki hasar ve zararların giderilmesi için gereken her türlü harcamanın 
finansmanında kullanılır. 

Bedelin ödenme usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar, Bakanlar Kurulu kararı ile 
düzenlenir. 

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında adlî takibat yapılmaz. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

3/11/1999 

Yasama Bölümü Sayfa : 70 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi 

T . C . 

BAŞBAKANLIK 

Personel ve Prensipler 3 Kasım 1999 

Genel Müdürlüğü 

B.02.0.PPG.0.12-305-18305 

C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I Y Ü C E KATINA 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Kasım 1999 tarihinde Rusya Federasyonu'na gide-

ceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ 'n in 

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. 

Bülent ECEVİT 

Başbakan 

T Ü R K İ Y E 

C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I 3 Kasım 1999 

39-06/A-5-99-617 

BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ : 3 Kasım 1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18305 sayılı yazınız. 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Kasım 1999 tarihinde Rusya Federasyonu'na gide-

cek olan Başbakan Bülent ECEVİT ' in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ 'n in vekâlet etmesi uygundur. 

Bilgilerini rica ederim. 

Süleyman DEMİREL 

CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 
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Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi 

T.C. 

B A Ş B A K A N L I K 

Personel ve Prensipler 3 Kasım 1999 

Genel Müdürlüğü 

B.02.0.PPG.0.12-305-18306 

C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I YÜCE KATINA 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Kasım 1999 tarihinde Rusya Federasyonu'na gide-

cek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M . Cumhur ERSÜMER' in 

dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Ba

kanı Mehmet KEÇECİLER' in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. 

Bülent ECEVİT 

Başbakan 

T Ü R K İ Y E 

C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I 3 Kasım 1999 

39-06-185-99-618 

BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ : 3 Kasım 1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18306 sayılı yazınız. 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Kasım 1999 tarihinde Rusya Federasyonu'na gide-

cek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M . Cumhur ERSÜMER' in 

dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Ba

kanı Mehmet KEÇECİLER' in vekâlet etmesi uygundur. 

Bilgilerini rica ederim. 

Süleyman DEMİREL 

CUMHURBAŞKANI 
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T Ü R K İ Y E 

C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I 3 Kasım 1999 

39-06-186-99-619 

BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ : 3 Kasım 1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18307 sayılı yazınız. 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Kasım 1999 tarihinde Rusya Federasyonu'na gide-

cek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ' in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 

Devlet Bakanı Sadi S O M U N C U O Ğ L U ' n u n vekâlet etmesi uygundur. 

Bilgi lerini rica ederim. 

Süleyman DEMİREL 

CUMHURBAŞKANI 

T.C. 

B A Ş B A K A N L I K 

Personel ve Prensipler 3 Kasım 1999 

Genel Müdürlüğü 

B.02.0.PPG.0.12-305-18307 

C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I Y Ü C E KATINA 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Kasım 1999 tarihinde Rusya Federasyonu'na gide-

cek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ' in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 

Devlet Bakanı Sadi S O M U N C U O Ğ L U ' n u n vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz 

ederim. 

Bülent ECEVİT 

Başbakan 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 
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T Ü R K İ Y E 

C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I 3 Kasım 1999 

39-06-187-99-620 

BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ : 3 Kasım 1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18308 sayılı yazınız. 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Kasım 1999 tarihinde Rusya Federasyonu'na gide-

cek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP ' in dönüşüne kadar; 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan T A N R I K U L U ' n u n 

vekâlet etmesi uygundur. 

Bilgilerini rica ederim. 

Süleyman DEMİREL 

CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 

T.C. 

B A Ş B A K A N L I K 

Personel ve Prensipler 3 Kasım 1999 

Genel Müdürlüğü 

B.02.0.PPG.0.12-305-18308 

C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I Y Ü C E KATINA 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Kasım 1999 tarihinde Rusya Federasyonu'na gide-

cek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP ' in dönüşüne kadar; 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan T A N R I K U L U ' n u n 

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. 

Bülent ECEVİT 

Başbakan 
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Atama Kararları 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından : 
Karar Sayısı: 99/51224 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli; 

Sinop İl Müftülüğüne, Giresun Bulancak İlçesi Müftüsü Mustafa BALIK'ın 

atanması, 

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun 

görülmüştür. 

2. Bu kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından : 
Karar Sayısı : 99/51225 

1. Açık bulunan 1 nci derece kadrolu +3000 ek göstergeli; 

Bitlis İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftüsü İsmail Hakkı KIR'ın, 

atanması, 

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun 
görülmüştür. 

2. Bu kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
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Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından : 
Karar Sayısı : 99/51226 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli; 

Siirt İl Müftülüğüne, aynı il Müftü Yardımcısı Kamil BARAN'ın atanması, 

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun 

görülmüştür. 

2. Bu kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından : 
Karar Sayısı: 99/51227 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli; 

Ardahan İl Müftülüğüne, Aydın Kuşadası İlçesi Müftüsü Zeki SARILAR'ın 

atanması, 

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun 

görülmüştür. 

2. Bu kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
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Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından : 
Karar Sayısı: 99/51228 

1. Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli; 

Zonguldak İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü İlhami KEMALOĞLU'nun, 

Bu suretle açılan Gümüşhane İl Müftülüğüne, Kırşehir İl Müftüsü Aydın 
İŞBAKAN'ın, 

Kırşehir İl Müftülüğüne, Balıkesir Burhaniye İlçesi Müftüsü Mehmet Emin 
AVCI'nın atanmaları, 

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun 
görülmüştür. 

2. Bu kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından : 
Karar Sayısı: 99/51229 

1. Nevşehir İl Müftüsü Ali Rıza KIRBOĞA'nın başka bir göreve atanmak üzere 
görevinden alınması, 

Bu suretle açılan 1 nci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli; 

Nevşehir İl Müftülüğüne, Batman İl Müftüsü Mehmet Cüney t KAVŞUT'un, -

Batman İl Müftülüğüne, Aydın Nazilli İlçesi Müftüsü Yüksel KAYMAK'ın, 
atanmaları, 

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun 
görülmüştür. 

2. Bu kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
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Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından : 
Karar Sayısı: 99/51230 

1. Şırnak İl Müftüsü Mithat ACAT'ın, başka bir göreve atanmak üzere 

görevinden alınması, 

Bu suretle açılan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli; 

Şırnak İl Müftülüğüne, Afyon Bolvadin İlçesi Müftüsü Zeki SAYAR'ın 

atanması, 

657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı 

Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde 

gereğince uygun görülmüştür. 

2 Bu kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından : 
Karar Sayısı: 99/51231 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli; 

Muş İl Müftülüğüne, Samsun Bafra İlçesi Müftüsü Muhittin SARIKAYA'nın 

atanması, 

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun 

görülmüştür. 

2. Bu kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
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Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
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Devlet Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51236 

1. Açık bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 

Başkanlığına Ömer YENEL' in atanması, 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı, 399 sayılı Kanun 

- Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı 

Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Devlet Bakanı yürütür. 

21 E k i m 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. Ş. S. GÜREL 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakam 

İçişleri Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51404 

1. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Şevket AYAZ'ın, 
Ankara Emniyet Müdürü Cevdet SARAL'ın, 
Kayseri Emniyet Müdürü Sebahattin ÖZBAY'ın, 
Sakarya Emniyet Müdürü Eriş KIZILDAĞ'ın, 
Şanlıurfa Emniyet Müdürü M.Salih TUZCU'nun, başka bir göreve atanmak üzere 

Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları, 

2. Emniyet Genel Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Turan GENÇ'in 
Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Nihat 

KURTİÇ'in, 
Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Kemal İSKENDER'in, 
Kayseri Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Bekir TANRIKULU'nun, 
Sakarya Emniyet Müdülüğüne, Polis Başmüfettişi Muammer ÖZ'ün, 
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Orhan OKUR'un, 
Atanmaları 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. ve 76. maddeleri ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilatı Kanununun 3870 sayılı Kanun ile değişik 13. ve 2451 sayılı kanunun 2.maddesi ve bu 
kanuna 4158 sayılı kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

3. Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
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Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ S. TANTAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İçişleri Bakanı 



Sayfa : 80 RESMÎ G A Z E T E 4 Kasım 1 9 9 9 - S a y ı : 23866 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51262 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Zonguldak 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Ömer ÖZDÖNER'in atanması, 657 sayılı 
Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince 
uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

21 E k i m 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51267 

1. Tekirdağ Bayındırlık ve İskan Müdürü Celal İLHAN'ın, başka bir göreve 
atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 
bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun 
görülmüştür. 

2. Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman D E M İ R E L 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDİN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve Iskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51268 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tekirdağ Bayın
dırlık ve İskan Müdürlüğüne, Halit SÜNNETÇİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 
değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu 
Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 99/51269 

1- Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Trabzon 10 uncu Bölge 
Müdürü Cevdet DAĞLAR'ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden 
alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla 
eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2- Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve Iskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 99/51270 

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karayolları 
Genel Müdürlüğü Trabzon Karayolları 10 uncu Bölge Müdürlüğüne, aynı Genel 
Müdürlük Elazığ Karayolları 8 inci Bölge Müdürü Bekir ERKARAGÜLLE'nin 
atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2- Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K.AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 99/51271 
1. Eskişehir Bayındırlık ve İskan Müdürü Nail DERİNÖZLÜ'nün, başka bir göre-

ve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun 
görülmüştür. 

2. Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51272 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Eskişehir Bayın-
dırlık ve İskan Müdürlüğüne, Recep S O Y ' u n atanması, 657 sayılı Kanunun 
değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 
4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51273 

' 1- Karayo l l a r ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü Genel M ü d ü r Yardımcıs ı İ smai l 
T A N Y A L D I R I K ' ı n , başka bir göreve atanmak üzere bu görev inden a l ınmas ı , 2451 
sayılı K a n u n u n 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
gereğ ince uygun görü lmüş tür . 

2- B u Karar ı Bay ınd ı r l ık ve İskan Bakan ı yürütür . 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ KAYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51274 
1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Karayolları Genel 

Müdür Yardımcılığına aynı Genel Müdürlük Başmüfettişi Bayram Güncr BİRLİKER'in 
atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu 
Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2- Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51275 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karayolları Genel 

Müdürlüğü İstanbul Karayolları 17. Bölge Müdürlüğüne, İstanbul Karayolları 1. Bölge Mü-
dürü Yalçın YUMRUKÇALLI 'n ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince 
uygun görülmüştür. 

2 — B u Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51276 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karayolları Genel 

Müdürlüğü İstanbul Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne, aynı Genel Müdürlük İstanbul 
Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğü Başmühendisi Hikmet ÇERİ 'nin atanması, 657 sayılı 
Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı 
Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2 — B u Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51277 
1 — A ç ı k bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Yüksek Fen 

Kurulu Üyeliğine, Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürü Mehmet 
Mücahit ŞAHİN ' in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görül
müştür. 

2 — B u Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDİN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51278 

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karayolları Genel 
Müdürlüğü İzmir Karayolları 2 nci Bölge Müdürlüğüne, aynı Genel Müdürlük Konya 
Karayolları 3 üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Turgay ÇİMEN'in atanması, 
657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 
4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2- Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Sü leyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51279 

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Yüksek Fen 
Kurulu Üyeliğine. Karayolları Genel Müdürlüğü Samsun Karayolları 7.Bölge 
Müdürü Hüseyin İSLAM' ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
gereğince uygun görülmüştür. 

2- B u Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDİN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51280 
1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karayolları 

Genel Müdürlüğü Samsun Karayolları 7 nci Bölge Müdürlüğüne, aynı Genel 
Müdürlük Mersin Karayolları 5 inci Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı 
Turhan ERCAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
gereğince uygun görülmüştür. 

2- Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve Iskan Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı : 99/51281 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Rize Bayındırlık 
ve İskan Müdürlüğüne, Ali Rıza KORKMAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 
değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 
4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve Iskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51282 

1. Bakanlık Müşaviri Ali Fuat ÖZEL'in, başka bir göreve atanmak üzere bu 
görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 
sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51284 

1. Bakanlık Müşaviri Davut DEDE'nin, başka bir göreve atanmak üzere bu 
görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 
sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

Bülent ECEVİT 
Başbakan 

3 Kasım 1999 

Dr. D. BAHÇELİ 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

K. AYDIN 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 99/51285 

1- Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Konya 3 üncü Bölge Müdürü 
Saim T E Z E L ' i n , başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
gereğince uygun görülmüştür. 

2- Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 99/51286 

1- Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Sivas 16 ncı Bölge Müdürü 
Hasan Fehmi KARA'nın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek 
madde gereğince uygun görülmüştür. 

2- Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 99/51287 

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık 
Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine; Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı 
Nurettin ÇELİK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
gereğince uygun görülmüştür. 

2- Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 
3 Kasım 1999 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16 



4 Kasım 1999 - Say ı : 23866 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 87 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51288 
1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık 

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine; Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanı Gönül BALKIR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 
ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı 
Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2- Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51289 

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık 
Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine; Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin Karayolları 5 
inci Bölge Müdürü Mustafa BUYRUKÇU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı 
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla 
eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2- Bu Karan Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ K. AYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51290 

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hakanlık Yüksek Fen 
Kurulu Üyeliğine, Karayolları Genel Müdürlüğü Antalya Karayolları 13.Bölge 
Müdürü Adnan S E Z G İ N ' i n atanması . 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
gereğince uygun görülmüştür. 

2- B u Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ KAYDIN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
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Ulaştırma Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51315 

1) Açık bulunan 1 i n c i derece kadrolu + 6400 ek göstergeli 
Türkiye Vagon Sanayii A.S.Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Mehmet GÖKTüRK' ün atanması, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 74 ncü 
maddesi i l e 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24.maddesi 
ve 2451 sayılı Kanuna 4158 Sayılı Kanunla eklenen ek madde 
gereğince uygun görülmüştür. 

2) Bu kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ 
Başbakan Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Ulaştırma Bakanı 

Ulaştırma Bakanlığından : 
Karar Sayısı : 99/51316 

1) Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Mithat YÜZÜGÜLLÜ'nün, başka b i r göreve 
atanmak üzere bu görevinden alınması, 

Bu s u r e t l e boşalan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığına TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Müşaviri D i l a v e r 
Zeki DALOGLU'nun atanması, 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 24 üncü maddesi ve 2451 Sayılı Kanuna 
4158 Sayılı Kanunla eklenen, ek madde gereğince uygun 
görülmüştür. 

2) Bu kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ulaştırma Bakanı 
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Ulaştırma Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51318 

1) Posta İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Aydemir 
AKKAYAOĞLU'nun, başka b i r göreve atanmak üzere bu görevinden 
alınması, 

Bu s u r e t l e boşalan 1 i n c i derece kadrolu ve + 3600 ek 
göstergeli Posta İşletmesi Genel Müdür Y a r d ı m c ı l ı ğ ı n a Mahmut ERASLAN'ın 
atanması, 

657 Sayılı Kanunun değişik 92 i n c i maddesi ve 399 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 i n c i maddesi i l e 2451 Sayılı 
Kanuna 4158 Sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun 
görülmüştür. 

2) Bu kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ulaştırma Bakanı 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51333 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, 
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü Dr.Kemal SANDIK'ın, bu suretle 
boşalacak olan 1 nci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Tarımsal Üretim ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğüne, Dr.Ahmet BÜLBÜL'ün atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 
ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu kanuna 4158 sayılı kanunla 
eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. H Y. GÖKALP 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tarım ve Köyişleri Bakanı 



Sayfa : 90 RESMÎ G A Z E T E 4 Kasım 1999 - Sayı : 23866 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51334 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine 
A l i m TURAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı 
Kanun'un 2 nci maddesi ve bu kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince 
uygun görülmüştür. 

2. B u karan Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman D E M İ R E L 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51335 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Muş İl Müdürlüğüne İzmir 
İl Müdürü M.Cemi l SARIFAKIOĞLU'nun, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece 
kadrolu +3600 ek göstergeli İzmir İl Müdürlüğüne Muzaffer AĞAR'ın atanmaları, 657 
sayılı Kanunun 76 ıncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu kanuna 
4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. B u kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman D E M İ R E L 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51336 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Tunceli İl Müdürlüğüne 
Şanlıurfa İl Müdürü Yusuf KÖSE'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ıncı maddesi ile 
2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
gereğince uygun görülmüştür. 

2. B u kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman D E M İ R E L 
CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51337 

1. 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Kilis İI Müdürlüğüne,Adana İl Müdürü 
Nihat ACAR'ın ,1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Adana İl Müdürlüğüne Kilis İl 
Müdürü Fikret COŞKUN"un atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ıncı maddeleri 
ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek 
madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu karan Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Tarım ve Köyişler i Bakanlığından : 

Karar S a y ı s ı : 99/51338 
1. Sivas İl Müdürü Remzi ÇUBUK'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden 
alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Sivas İl 
Müdürlüğüne Osman KABACAOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve76 .ncı 
maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu kanuna 4158 sayılı Kanunla 
eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51339 

1. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 
Dr.T.Tuğrul BALIKÇIOĞLU'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden 
alınması, 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla 
eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51356 

1. Bakanlık Müşaviri Hamza HANGÜL'ün, başka bir göreve atanmak üzere bu 
görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 
sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Y. OKUYAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51357 

1. Bakanlık Müşaviri Cengiz ÇÜRÜK'ün, başka bir göreve atanmak üzere bu 
görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 
sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Y. OKUYAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51358 

1. Bakanlık Müşaviri Nurhan TENGİRŞENK'in, başka bir göreve atanmak üzere 
bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 
sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Y. OKUYAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 99/51359 

1. Bakanlık Müşaviri Ferman YERLİ'nin, başka bir göreve atanmak üzere bu 
görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 
sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVIT 
Başbakan 

Dr. D. BAHÇELİ 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Y. OKUYAN 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Kültür Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 99/51398 
Acık b u l u n a n 1 i n c i d e r e c e k a d r o l u ve +36D0 ek gös

t e r g e l i Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcılığına, 
A n k a r a - Y e n i m a h a l l e H a l k Kütüphanesi Müdürü Semra 
BAŞOL'un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı 
maddesi i l e 2451 sayılı Kanunun 2 n c i maddesi ve bu 
Kanuna 4158 sayılı Ka n u n l a e k l e n e n ek madde gereğince 
uygun görülmüştür. 

Bu kararı Kültür Bakanı yürütür. 

Bülent ECEVİT 
Başbakan 

3 Kasım 1999 

Dr. D. BAHÇELİ 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

İ, TALAY 
Kültür Bakanı 

Turizm Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 99/51383 
Açık b u l u n a n 1 n c i d e r e c e k a d r o l u + 3 6 0 0 ek göstergeli 

Bakanlık Müşavirliğine, Sağlık Bakanlığı I s p a r t a Sağlık 
Müdürlüğü Şube Müdürü Gülser BAYAR'ın atanması, 6 5 7 Sayılı 
Kanunun değişik 59 ve 74 ü n c ü m a d d e l e r i i l e 2 4 5 1 
Sayılı Kanunun . 2 n c i maddesi ve bu Kanuna 4 1 5 8 Sayılı 
K a n u n l a e k l e n e n ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

Bu Kararı T u r i z m Bakanı yürütür. 

Bülent ECEVİT 
Başbakan 

21 E k i m 1999 

Dr. D. BAHÇELİ 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

E. MUMCU 
Turizm Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23 
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Orman Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51399 

1. Bakanl ık Müşavir ler i Ahmet T E Z C A N , Abdurrahman K Ö R O Ğ L U ve Bülent 
Ç A Y C I ' n ı n başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden al ınmaları , 

B u suretle boşalacak 1.Derece kadrolu +3600 E k göstergeli Bakanl ık 
Müşavir l ikler ine, Çanakka le Orman Bölge M ü d ü r ü Ö m e r AKBABA'n ın , Antalya 
Orman Bölge M ü d ü r ü A l i O N U R ' u n ve İs tanbul Marmara Bölge M ü d ü r ü Eyüp 
K A Ş I K Ç I ' n ı n , 

657 Sayılı Kanunun 59, 74 ve 76 ncı Maddeleri ile 2451 Sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ve bu Kanuna 4158 Sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince a t anmala r ı 
uygun görülmüştür . 

2. B u K a r a r ı Orman Bakanı y ü r ü t ü r . 

3 Kasım 1999 
Süleyman D E M İ R E L 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof, Dr. N. ÇAĞAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orman Bakanı 

Orman Bakanlığından : 
Karar Sayısı : 99/51400 

1. Adana Doğu Akdeniz Bölge M ü d ü r ü Ahmet A l i AYDIN' ın ve Antalya Batı 
Akdeniz Bölge M ü d ü r ü Mura t A L T I N T O P ' u n başka bir göreve atanmak üzere bu 
görevler inden al ınmaları , 

B u suretle boşalacak olan, 1.Derece Kadrolu +3600 ek göstergeli; 
Adana Doğu Akdeniz Bölge Müdür lüğüne , aynı yerde Şube M ü d ü r ü Fahr i 

D A Ğ ' ı n , 
Antalya Batı Akdeniz Bölge Müdür lüğüne , Antalya Orman Bölge 

M ü d ü r l ü ğ ü n d e Mühendis İsmail İ K İ L E R ' i n , 
Açık bulunan İs tanbul Marmara Bölge Müdür lüğüne , aynı yerde Şube M ü d ü r ü 

İsmet S U N G U R ' u n , 
657 Sayılı Kanunun 71, 74 ve 76 ncı Maddeleri ile 2451 Sayılı Kanunun 2 nci 

maddesi ve bu Kanuna 4158 Sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince a tanmala r ı 
uygun görü lmüş tür . 

2. B u K a r a r ı Orman Bakanı y ü r ü t ü r . 

3 Kasım 1999 
Süleyman D E M İ R E L 
CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. N. ÇAĞAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orman Bakanı 
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Orman Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51401 

1. Bolu Orman Bölge Müdürü Yaşar PUR'un, Balıkesir Orman Bölge Müdürü 
Muhittin KARABAĞLI'nın, Muğla Orman Bölge Müdürü Osman GÜLSEVEN'in, 
İzmir Orman Bölge Müdürü Ali ÖNER'in, Erzurum Orman Bölge Müdürü Mevlüt 
AYTAÇ'ın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Behzat BİLGİNER'in başka bir 
göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınmaları, 

2451 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 Sayılı Kanunla eklenen 
ek madde gereğince uygun görülmüştür. 

2. Bu Kararı Orman Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. N. ÇAĞAN 
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orman Bakanı 

Orman Bakanlığından : 
Karar Sayısı: 99/51402 

1. 1 nci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Erzurum Doğu Anadolu Bölge 
Müdürlüğüne, Bolu Batı Karadeniz Bölge Müdürü Ökkeş BAHADIR'ın, 

Bu suretle boşalacak olan 1 nci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bolu Batı 
Karadeniz Bölge Müdürlüğüne, Erzurum Doğu Anadolu Bölge Müdürü Necati 
ÜRÜŞEN'in, 

657 Sayılı Kanunun 76 nci maddesi ile 2451 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu 
Kanuna 4158 Sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanmaları uygun 
görülmüştür. 

2. Bu Kararı Orman Bakanı yürütür. 

3 Kasım 1999 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Prof. Dr. N. ÇAĞAN 
Başbakan Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Orman Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25 
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Yönetmelikler 
Devlet Bakanlığından : 

GENÇLİK V E SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ 
GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 
Genel Hükümler 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri 

çerçevesinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselmelerini belirli 
kurallara bağlamak ve verimliliği artırmaktır. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 

görevli bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların görevde yükselme 
niteliğindeki atamalarıyla ilgili hususları kapsar. 

Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3289 sayılı Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ve 15/3/1999 
tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının 
Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı 

Genel Müdürlük 
Genel Müdür 
Personel 

kadrolarında çalışanları, 
Birim : 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, 
Birim yöneticisi : 1.Hukuk müşaviri, kurul başkanı, daire başkanı, federasyon 

genel sekreteri ve il gençlik ve spor müdürünü, 
Hizmet süresi : Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi 

dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler 
ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate 
alınarak geçen süreleri, 

Hizmet grupları : Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını, 
Görevde yükselme eğitimi : Görevde yükselmeye ilişkin olarak Genel Müdürlükçe 

görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi, 
Görevde yükselme sınavı : Görevde yükselme eğitiminde başarılı bulunanlar için 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve 
Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ile Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü veya 
uygulamalı sınavları, 

Sözlü sınav : Bilgileri ölçmek amacıyla sözlü olarak yapılan sınavları, 
Sınav tarihi : Sınavların başladığı ilk günü, 
ifade eder. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26 
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Hizmet grupları 
Madde 5- Bu Yönetmeliğe tabi Genel Müdürlük personeli, merkez yönetim hizmetleri 

grubu ve taşra yönetim hizmetleri grubu olmak üzere iki ana hizmet grubuna ayrılmıştır. 

a) Merkez yönetim hizmetleri grubunda; 

1- Genel Müdür, 
2- Genel Müdür Yardımcısı, 
3- Kurul Başkanı, 
4- 1 .Hukuk Müşaviri, 
5- Daire başkanı, 
6- Hukuk müşaviri, 
7- Federasyon genel sekreteri, 
8- Şube müdürü, 
9- APK uzmanı, sportif eğitim uzmanı, spor kontrolörü, 
10-Mütercim, 
11-Şef, 

b) Taşra yönetim hizmetleri grubunda; 

1- İl gençlik ve spor müdürü, 
2- Şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, spor eğitim merkezi müdürü, 
3- Sportif eğitim uzmanı, uzman, 
4- İlçe gençlik ve spor müdürü, 
5- Şef, muhasebeci, 

yer alır. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 
Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar 

Öğrenim düzeyi 
Madde 6- Bu Yönetmeliğin S inci maddesinin (a) bendinin 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı alt 

bentleri ile (b) bendinin 1,2,3 ve 4 numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara atanacakların en az 4 
yıllık yüksek öğrenim, (a) bendinin 10 ve 11 numaralı alt bentleri ile (b) bendinin S numaralı alt 
bendinde belirtilen kadrolara atanacakların ise en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları 
şarttır. 

Hizmet süresi 
Madde 7- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen Genel Müdür ve Genel Müdür 

Yardımcıları kadroları hariç diğer kadrolar için, en az 2 yıl süreyle Genel Müdürlük merkez ve taşra 
teşkilatı kadrolarında çalışmış olmak şarttır. 

Sicil ve disiplin 
Madde 8- Diğer kurumlardan Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına naklen 

atamalar ile, bu Yönetmeliğin S inci maddesinde belirtilen kadrolara atanabilmek için 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası 
almamış olmanın yanında son sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notları ortalamasının 76 
puandan aşağı olmaması şarttır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27 



Sayfa: 98 RESMÎ GAZETE 4Kasım 1 9 9 9 - S a y ı : 23866 

Görevde yükselme eğitimi ve sınavı 
Madde 9- Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce, atanmak istedikleri 

kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçerler. Bu eğitime alınacakların sayısı, atama 
yapılacak boş kadro sayısının iki katım geçemez. Başvuru sayısının boş kadro sayısının iki katından 
fazla olması durumunda eğitime alınacaklar hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye 
tabi tutularak belirlenir. Bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar ilgili görevde 
yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Genel Müdürlüğe başka kurum ve kuruluşlardan 
naklen atama ile gelenler ile. Genel Müdürlük içerisinde kendi birimleri dışındaki birimlerde aynı 
görev için benzer eğitimi alanların bu hakları geçerli kabul edilir. 

Görevde yükselme eğitimlerinde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvanlar ile 
Genel Müdürlük müfettişlerinden eğitimci olarak yararlanılır. 

Eğitimler, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yönetiminde, Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve kadrosu boşalan birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür. 

Görevde yükselme sınavına gireceklerin eğitimlere devamı zorunludur. Eğitim sonunda, 
katılımcılara bitirme belgesi verilir. 

Bir kadro için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı S kişiden az ise, gruplar 
durumuna göre diğer görevde yükselme sınavlarına gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda da 
birlikte eğitim yapılabilir. 

Görevde yükselme eğitim programı, bitirme belgesi verme ve diğer şartlar sınavların 
açılması ile ilgili onayda belirtilir. Bu eğitimler iki haftadan az, sekiz haftadan çok olamaz. 

Görevde yükselme eğitimine alınacaklarda aranan şartlar 
Madde 10- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilenlerden; Genel Müdür, Genel 

Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı, 1 .Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve İl Gençlik ve Spor Müdürü 
kadrolarına atanacaklar, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim ve görevde yükselme sınavına tabi 
değildirler. / 

Yönetmeliğin S inci maddesinde belirtilen diğer hizmet gruplarında yer alan kadrolar için 
görevde yükselme eğitimine alınacaklarda, Yönetmeliğin 6,7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen 
şartlar aranır. 

Görevde yükselme eğitiminin konulan 
Madde 11- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konulan kapsar; 

a) T.C. Anayasası 
1) Genel esaslar, 
2) Temel hak ve ödevler, 
3) Devletin temel organları, 

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik, 
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, 
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat, 
e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar, 
f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları, 
g) Gençlik ve Spor Genel! Müdürlüğü'nün görevleri ile ilgili genel bilgiler, 
h) Ceza hukukunun genel esasları ile Türk Ceza Kanununda yer alan; basit ve nitelikli 

zimmet, devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama, irtikap, memuriyet görevinin suiistimali, 
memuriyet görevini ihmal, memuriyet görevini terk ve savsaklama ile memuriyet görevini kötüye 
kullanma suçlan ve rüşvet, evrakta sahtecilik suçları, memurun yargılanması usulü, 
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ı) Kamu yönetimi, formalitelerin azaltılması, dosyalama, arşivleme, 
j) Hangi kadro için görevde yükselme sınavına katılma başvurusu yapılmışsa, Genel 

Müdürlüğün o merkez ve taşra birimleriyle doğrudan ilgili mesleki konular. 
Eğitimin % 40'ı yukarıdaki (a) ve (f) bentleri arasında, % 60'ı ise (g) ve (j) bentleri arasında 

belirtilen konulardan oluşur. 
Sorular, unvanlara ve boş kadrosu olan birimlere göre hazırlanır. 
Sınavlar kadro ihtiyaç durumuna göre, mart ve eylül aylarında olmak üzere yılda en fazla iki 

kez yapılabilir. 
Sözlü sınavda yazılı sınav konulan esas alınır. 

Görevde yükselme eğitiminde basan gösterememe 
Madde 12- Üst üste iki eğitim programında başarısız olanlar, aynı görev için açılan eğitim 

programlarına S yıl süre ile katılamazlar. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 
Görevde Yükselme Sınavı Esasları 

Sınav şartı 
Madde 13- Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, ilgili üst görevlere atanabilme

leri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır. 
Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı 

kadar atama yapılır. Kadro boşalmalarında da müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar 
arasında sırayla atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar 
geçerlidir. 

Duyuru 
Madde 14- Görevde yükselme sınavlarına ilişkin duyuru, görevde yükselme eğitimi 

öncesinde aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yapılır: 

a) Atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi hangi birimde bulunduğu, 
b) Sınava girecek personelde aranacak şartlar, 
c) Son başvuru tarihi, 
d) Sınavların yapılacağı yer ve tarih. 

Başvuru 
Madde 15- Görevde yükselme sınavlarına ilişkin duyuru üzerine, başvuruda bulunanların 

dilekçeleri birimleri aracılığıyla Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. 
Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı tarafından incelenip, uygun görülen adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilir, 
uygun görünmeyenlere ise durum bir yazı ile bildirilir. 

Sınav şekli 
Madde 16- Sınavlar; yazılı ve sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınavlar Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya M i l l i Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme 
Merkezine yaptırılır. Yazılı sınavda başarılı olanlar görevin özellikleri de dikkate alınarak, Genel 
Müdürlükçe oluşturulan sınav kurulu tarafından sözlü veya uygulamalı sınava alınırlar. 
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Sınav kurulu 
Madde 17- Sınav kurulu Genel Müdür Olur'u ile, Genel Müdürün görevlendireceği Genel 

Müdür Yardımcısının başkanlığında Personel ve Eğitim Daire Başkanı ve birim üst yöneticileri 
veya atanılacak unvanlı kadrolardan alt bir görevde olmamak şartıyla birim temsilcilerinden oluşur. 

Sınav kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. Gerekli durumlarda üniversitelerden de üye 
alınabilir. 

Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanıp,kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılmaz. 

Sınav kurulunun görev ve yetkileri 
Madde 18- Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Sınav sorularım hazırlamak, hazırlanmasına katkıda bulunmak, 
b) Sınavı düzenli şekilde yürütmek, 
c) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu başarı listesi düzenlemek, 
d) Tutanakları düzenleyip imzalamak, 
e) Sınav sonuçlarını ilan ve ilgililere tebliğ etmek, 
f) İtirazları inceleyip, karara bağlamak. 

Sınavların yürütülmesi 
Madde 19- Yazılı sınav sorulan, sınavı gerçekleştirecek olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine hazırlattırılır. 
Sınav soruları, sınavı gerçekleştirecek olan kurumların mesuliyetinde sınav yerine ulaştırılır ve 
sınavın başlama saatinde adayların önünde açılarak adaylara dağıtılır. 

Sınav giriş belgesini. ibraz etmeyenler ile, sınavın başlama saatinden sonra gelenler sınava 
kabul edilmezler. 

Tutanaklar 
Madde 20- Sınavın başlangıç saati, soruların adaylar önünde açıldığı, sınava girenlerin 

sayısı, sınavın bitiş saati, sınav süresi içerisinde bir olay olup olmadığı hususlarında tutanak 
düzenlenir, bu tutanak görevli sınav kurulu üyelerince imzalanır. 

• Sınavların geçersiz sayılması 
Madde 21- Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav 

kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav 
kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır. 

Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgili
lerin sınavı bir tutanakla belirlenerek, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır. 

Yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınavlardan birine her ne sebeple olursa olsun girmeyenler 
haklarını kaybetmiş sayılırlar. 

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları 
tutanakla geçersiz sayılanlar, S yıl süreyle hiçbir görevde yükselme sınavına alınmazlar. 

Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası 
giremez. 

Değerlendirme 
Madde 22- Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve daha yüksek puan 

alanlar başarılı sayılırlar. 
• Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. 
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Görevde yükselme suretiyle atanacakların başarılı sayılabilmeleri için yazılı, sözlü ve/veya 
uygulamalı sınav notları ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

Sonuç tutanağına başarılı olanların tüm notları yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkan ve 
üyelerince imzalanır. Bu tutanakla, değerlendirme sonuçlan, en yüksek puandan başlayarak ayrıca 
gösterilir. 

Sınav sonuçlarının açıklanması 
Madde 23- Sınav sonuçlan, sınav kurulu tarafından, ilgili sınavın sonuçlandığı tarihten 

itibaren 15 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

Sınav belgelerinin saklanması 
Madde 24- Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir 

sonraki sınav tarihine kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca topluca saklanır. 

Sınavı kazananların atanması 
Madde 25- Sınavı kazananlar, basan sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadrolara atanır. 

Basan notunun aynı olması halinde, hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Özel Şartlar 

Sınıf ve unvan değişikliklerinde aranan özel şartlar 
Madde 26- Sınıf ve unvan değişiklerinde ihtiyaç kadro dununu ve başvuru sayısına göre 

yapılacak görevde yükselme eğitimi ile yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlarda başarılı olmak 
kaydıyla aşağıdaki özel şartlar da aranır: 

a) Yönetmeliğin S inci maddesinin (a) bendinin 3 ve 5 numaralı alt bentleri ile (b) bendinin 
1 numaralı alt bendinde yazılı görevlere atanabilmek için hukuk müşaviri, doktor, mühendis, 
avukat, şube müdürü, spor kontrolörü, gençlik merkezi müdürü, sportif eğitim merkezi müdürü, 
federasyon genel sekreteri, APK uzmanı, sportif eğitim uzmanı, uzman veya 4 yıllık yüksek 
öğrenim görmek kaydıyla mütercim kadrolarında en az beş yıl görev yapmış olmak. 

b) 1. Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için Genel Müdürlük merkez teşkilatında 
en az 3 yıl hukuk müşaviri ve 10 yıl avukat olarak çalışmış olmak. 

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için Genel Müdürlük merkez veya taşra 
teşkilatında en az 10 yıl avukat olarak çalışmış olmak. 

d) Federasyon genel sekreteri kadrosuna atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezince yapılan kamu personeli yabancı dilbilgisi seviye tespit sınavında; İngilizce, Fransızca 
veya Almanca dilinde en az 70 puan almak. 

e) Yönetmeliğin S inci maddesinin (a) bendinin 8 numaralı alt bendi ile (b) bendinin 2 
numaralı alt bendinde yazılı görevlere atanabilmek için mühendis, doktor, spor kontrolörü, APK 
uzmanı, sportif eğitim uzmanı, uzman, 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak kaydıyla mütercim, 
antrenör, ilçe gençlik ve spor müdürü, muhasebeci ile şef kadrolarında en az 10 yıl çalışmış olmak. 

f) Sportif eğitim uzmanı, uzman kadrolarına yükselebilmek için teşkilatta en az 10 yıl 
antrenör, muhasebeci veya şef olarak çalışmış olmak. 

g) APK uzmanı kadrolarına atanabilmek için teşkilatta en az 10 yıl antrenör, muhasebeci 
veya şef olarak çalışmış olmak. 
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h) Muhasebeci veya şef kadrolarına atanabilmek için teşkilatta en az 8 yıl teknisyen, teknik 
ressam, programcı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur veya 
daktilograf olarak çalışmış olmak. 

ı) Mütercim kadrolarına atanacakların yabancı dil eğitimi veren fakülte veya yüksek 
okulların yabancı dil bölümü mezunu olmak veya diğer yüksek öğrenim mezunlarının Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında 
en az 80 puan almış olmaları, sportif eğitim uzmanı kadrolarına atanacakların ise; fakülte veya 
yüksek okulların beden eğitimi bölümünden mezun olmaları. 

j) Teknisyen, teknik ressam kadrolarına atanabilmek için; kadrosu gereği meslek lisesi 
mezunu olmak. 

k) Yardımcı hizmetler sınıfından memur, ambar memuru, ayniyat memuru, mutemet 
ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için; 

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2- En az on yıl hizmeti bulunmak. 

1)Yardımcı hizmetler sınıfından şoför kadrosuna atanabilmek için; 

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2- (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

m) Şoför kadrosundan memur, ambar memuru, ayniyat memuru ve mutemet kadrolarına 
atanabilmek için; 

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2- En az on yıl hizmeti bulunmak. 

n) Daktilograf kadrosundan memur, ambar memuru, ayniyat memuru ve mutemet kadroları
na atanabilmek için; 

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2- Lise mezunu olanların en az on yıl, dört yıldan az yüksek öğrenim mezunu olanların en 

az beş yıl, dört yıllık yüksek öğrenim mezunlarının en az iki yıl hizmeti bulunmak. 

o) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için; 

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2- Memur, ambar memuru, ayniyat memuru, mutemet veya daktilograf kadrolarında en az 

iki yıl çalışmış olmak, 
3- Genel Müdürlükçe veya ilgili kuruluşlarca açılan bilgisayar kurslarına katılarak başarı 

göstermek. 

ö) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 

1- Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 
2- Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar bölümlerinden lisans diploması almış olmak 

veya diğer yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar için; en az bir işlem sisteminin uygula
ması ile en az bir programlama dilini bilmek ve yeterli derecede mesleki yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 
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Kurul başkanı, daire başkam, genel sekreter,' il gençlik ve spor müdürü, spor kontrolörü, 
şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, spor eğitim merkezi müdürü ile antrenör kadrolarında 
bulunanların A P K uzmanı kadrolarına atanmalarında 4 yıllık yüksek öğrenim şartı, bu kadrolarda 
bulunanların sportif eğitim uzmanı kadrolarına atanmalarında fakülte veya yüksekokulların beden 
eğitimi ve spor bölümü mezunu olma şartı, il gençlik ve spor müdürü kadrolarına atanacakların 
fakülte veya yüksekokulların beden eğitimi ve spor bölümü mezunu olmaları halinde 4 yıllık yüksek 
öğrenim şartı aranmaz. 

Sağlık nedeniyle görev değişikliği 
Madde 27- Bulundukları kadro görevini yapamayacaklarını tam teşekküllü devlet hastane

sinden alacakları sağlık kurulu raporlarıyla belgelemiş olanların, durumlarına uygun diğer aynı 
düzeydeki görevlere atanmalarında, bu Yönetmelikte öngörülen hizmet süresi şartı aranmaz. 

Naklen atama 
Madde 28- Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 11 numaralı alt 

bentlerinde belirtilen unvanlar ile (b) bendinde belirtilen unvanlar hariç diğer kadrolara eşit unvanlı 
kadrolardan naklen atama yapılabilir. 

BEŞİNCİ B Ö L Ü M 
Çeşitli ve Son Hükümler 

İstisnalar 
Madde 29- 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda 

bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

Hüküm bulunmayan haller 
Madde 30- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 

sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme 
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
Madde 31- 4/9/1995 tarihli ve 22394 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Sınav Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1- 18/10/1999 tarihinden önce bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen 
kadrolara atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır 

18/10/1999 tarihinden önce bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara atanmış 
olup, herhangi bir nedenle görev değişikliği yapılan personelin bu kadrolara atanmalarında tahsil ve 
sınav şartı aranmaz. 

Yürürlük 

Madde 32- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU EĞİTİM HASTANELERİ İLE 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VE ÜNİVERSİTE 

HASTANELERİNDE EĞİTİLEN ASİSTANLARIN 

UZMANLIK KADROLARINA 

ATANMALARINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Hadde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal S igo r t a l a r Kurumu i l e kamu 
kurum ve k u r u l u ş l a r ı ve ü n i v e r s i t e hastanelerinde e ğ i t i l e n a s i s t a n l a r ı n 
uzmanlık k a d r o l a r ı n a atanma e s a s l a r ı n ı d ü z e n l e m e k t i r . 

Kapsam 

Hadde 2- Bu Yönetmelik Kurum e ğ i t i m has tane le r i i l e kamu kurum ve 
k u r u l u ş l a r ı ve ü n i v e r s i t e hastanelerinde e ğ i t i l e n a s i s t a n l a r ı n i l k defa uzman 
tabip olarak a t anmala r ında esas a l ı n a c a k k u r a l l a r ı kapsar. 

Dayanak 

Hadde 3- Bu Yönetmelik, 657 s a y ı l ı Devlet Memurları Kanunu i l e 4792 
s a y ı l ı Sosyal S igor ta la r Kurumu Kanununa d a y a n ı l a r a k h a z ı r l a n m ı ş t ı r . 

Tanımlar 

Hadde 4- Bu Yönetmel ikte geçen t a n ı m l a r d a n ; 

Kurum : Sosyal S igo r t a l a r Kurumunu, 

Genel Müdürlük : Sosyal S igo r t a l a r Kurumu Genel Müdürlüğünü, 

Eğitim Hastaneleri: A s i s t a n l a r ı n uzman tabip o l a b i l m e l e r i amacıyla 
e ğ i t i m g ö r d ü k l e r i has t ane le r i , 

Uzman labip : Eğ i t im hastanelerinde g ö r d ü k l e r i e ğ i t i m 
s o n r a s ı n d a , lababet Uzmanlık S ı n a v ı n ı kazanan a s i s t a n l a r ı , 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

Gereksinim duyulan ünitelerin t e s p i t i ve b i l d i r i m i 

Madde 5- Kurum e ğ i t i m hastanelerinde uzmanlık e ğ i t i m i n i tamamlayıp 
uzmanlık s ı n a v ı n a i l i ş k i n b e l g e l e r i Genel Müdürlüğe i n t i k a l e t t i r i l e n 
t a b i p l e r e , b ranş baz ında gereksinim duyulan uzman tabip k a d r o l a r ı n ı n bulunduğu 
s a ğ l ı k t e s i s l e r i , i l g i l i hastane b a ş t a b i p l i ğ i a r a c ı l ı ğ ı i l e imza k a r ş ı l ı ğ ı 
t e b l i ğ e d i l i r . İ l g i l i l e r , t e b l i ğ ed i len yerlerden en çok üç yer i ç i n 
y a p a c a k l a r ı t e r c i h l e r i n i t e b l i ğ tar ih inden i t i b a r e n 15 gün i ç i n d e ü n i t e l e r i 
k a n a l ı i l e Genel Müdürlüğe i n t i k a l e t t i r i r l e r . 

Atama 

Madde 6- İ l g i l i l e r i n ö n c e l i k l e t e r c i h s ı r a l a r ı d i k k a t e a l ı n a r a k 
a t a m a l a r ı y a p ı l ı r . 

A n c a k , s ı r a l a m a d a b i r y e r i n b i r d e n f a z l a t e r c i h e d i l m e s i durumunda 
her t e r c i h s ı r a s ı k e n d i a r a s ı n d a G e n e l M ü d ü r l ü k ç e t e s p i t e d i l e c e k b i r komisyon 
h u z u r u n d a y a p ı l a c a k k u r ' a i ş l e m i s o n u c u n d a , i l g i l i l e r i n g ö r e v y e r l e r i 
b e l i r l e n i r . H a z ı r b u l u n m a y a n l a r ı n g ı y a b ı n d a k u r ' a y a b a ş v u r u l u r . Bu i ş l e m d e n 
s o n r a k a l a n t a b i p l e r i n g ö r e v y e r l e r i y i n e a y n ı y ö n t e m l e y a p ı l a c a k t e r c i h ve 
k u r ' a ' sonucu b e l i r l e n i r . K u r ' a sonucu a y n ı b r a n ş t a b i p l e r i k e n d i a r a l a r ı n d a 
b e c a y i ş y a p a b i l i r . T e r c i h l e r i l g i l i l e r a ç ı s ı n d a n d o ğ r u d a n d o ğ r u y a ve tek 
b a ş ı n a hak d o ğ u r m a z . 

5 i n c i maddede b e l i r t i l e n s ü r e i ç e r i s i n d e t e r c i h i n i y a p m a y a n l a r ı n 
g ö r e v y e r l e r i , t e r c i h ve k u r ' a sonucu k a l a n y e r l e r a r a s ı n d a n k o m i s y o n 
t a r a f ı n d a n k u r ' a ç e k i l m e k s u r e t i y l e b e l i r l e n i r . 

T e r c i h ve k u r ' a s o n u c u , a t a m a l a r ı y a p ı l a n uzman t a b i p l e r i n a t a m a 
e m i r l e r i n i t e b e l l ü ğ e d i p m e h i l m ü d d e t i sonunda y e n i g ö r e v l e r i n e b a ş l a m a m a l a r ı 
h a l l e r i n d e K u r u m l a i l i ş k i l e r i k e s i l i r ve durum k e n d i l e r i n e y a z ı i l e 
b i l d i r i l i r . 

Kurum e ğ i t i m h a s t a n e l e r i n d e e ğ i t i m i n i tamamlayan u z m a n l a r d a n e ş i kamu 
kurum ve k u r u l u ş l a r ı n d a g ö r e v l i o l a n ve b a ş k a y e r l e r e atanma o l a n a ğ ı 
b u l u n m a d ı ğ ı n ı b e l g e l e n d i r e n l e r , bu madde k a p s a m ı d ı ş ı n d a d ı r . Atama t a r i h i n d e 
e ş i n i n a s i s t a n l ı k s ü r e s i n i n b i t i m i n e 6 aydan az s ü r e k a l a n uzman t a b i p l e r i n 
e ş durumu n e d e n i y l e a t a m a l a r ı y a p ı l a m a z . 

Uzman t a b i p l e r i n y u k a r ı d a b e l i r l e n e n u s u l l e r e g ö r e s a ğ l ı k t e s i s l e r i n e 
a t a m a l a r ı y a p ı l ı r . B u n l a r ı n b i r y ı l g e ç m e d e n y u k a r ı d a k i f ı k r a d a b e l i r t i l e n e ş 
durumu d ı ş ı n d a g ö r e v l e n d i r m e d a h i l h i ç b i r ş e k i l d e n a k l i y a p ı l a m a z . A y l ı k s ı z 
i z i n veya a s k e r l i k n e d e n i y l e , g ö r e v i n k e s i n t i y e u ğ r a m a s ı h a l i n d e b i r y ı l l ı k 
s ü r e i l k k u r ' a y e r i n d e t a m a m l a t ı l ı r . 

T e r c i h ve k u r ' a s o n u c u y a p ı l a n a t a m a l a r d a n s o n r a i h t i y a ç 
durumunda; Kurum d ı ş ı e ğ i t i m h a s t a n e l e r i n d e u z m a n l ı k e ğ i t i m i n i tamamlayan 
t a b i p l e r i n a t a m a l a r ı da y u k a r ı d a b e l i r t i l e n t e r c i h ve k u r ' a e s a s l a r ı n a g ö r e 
y a p ı l ı r . 
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Eği t im hastanelerinde b ı r a k ı l m a 

Hadde 7- Aşağıdaki ş a r t l a r ı t a ş ı y a n l a r , Eği t im Hastaneler i Eği t im 
Planlama ve Koordinasyon Kurulu k a r a r ı i l e Yönetim Kurulunca b r a n ş baz ında 
b e l i r l e n e n normu aşmamak üze re b u l u n d u k l a r ı Eği t im Hastanesinde uzman tabip 
olarak b ı r a k ı l a b i l i r l e r . 

a) Kamu Persone l i Yabancı D i l B i l g i s i Seviye Tespit S ınav ına girerek 
" C " düzeyinde puan a lmış veya Sağ l ık B a k a n l ı ğ ı n ı n k l i n i k ş e f ve ş e f y a r d ı m c ı s ı 
i ç i n açmış olduğu l i s a n s ı n a v ı n d a b a ş a r ı l ı olmak. 

b) Branş ı i l e i l g i l i yur t i ç i n d e veya yur t d ı ş ı n d a en az (10) t ı p 
kongres i , sempozyum veya kursa k a t ı l m ı ş olmak. 

c) Ç a l ı ş t ı r ı l a c a ğ ı e ğ i t i m hastanesinde b r a n ş ı i l e i l g i l i k l i n i k 
ş e f i n i n de k a t ı l a c a ğ ı Eği t im Planlama ve Koordinasyon Kurulu t a r a f ı n d a n görev 
yapması uygun görülmüş olmak. 

d) B ranş ı i l e i l g i l i yur t i ç i n d e veya yur t d ı ş ı n d a b i l i m s e l 
derg i le rde yayımlanmış veya i l g i l i y a z ı k u r u l l a r ı n c a y a y ı m l a n a b i l i r k a r a r ı 
a l ı n m ı ş en az 5 makale veya y a z ı s ı bulunmak. 

Terc ih ve k u r ' a i l e atanan t a b i p l e r i n daha sonra y u k a r ı d a 
b e l i r t i l e n ş a r t l a r ı t a ş ı m a l a r ı hal inde o b r a n ş t a n norm k a d r o l a r ı n aş ı lmamas ı 
ş a r t ı i l e e ğ i t i m hastanelerine a t a m a l a r ı y a p ı l a b i l i r . 

E ğ i t i m i verilmeyen ancak o ü n i t e d e b r a n ş ı n a i h t i y a ç duyulan uzman 
t a b i p l e r , o b r a n ş t a n b e l i r l e n e n norm k a d r o l a r ı aşmamak ve Eği t im Hastanesi 
Eği t im Planlama ve Koordinasyon Kurulu t a r a f ı n d a n görev yapması uygun görülmüş 
olmak ş a r t ı i l e ç a l ı ş t ı r ı l a c a ğ ı e ğ i t i m hastaneler ine a t a n a b i l i r l e r . 

Eği t im hastaneler ine atanma 

Madde B - Eği t im hastaneler ine y a p ı l a c a k d i ğ e r uzman tabip 
a t a m a l a r ı n d a da 7 n c i maddede b e l i r t i l e n ş a r t l a r a r a n ı r . 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürür lük ten k a l d ı r ı l a n mevzuat 

Madde 9 - 1 6 / 1 0 / 1 9 9 4 t a r i h l i ve 22083 s a y ı l ı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Sosyal S igo r t a l a r Kurumu Eği t im Hastanelerinde E ğ i t i l e n 
A s i s t a n l a r ı n Uzmanlık Kadro l a r ına Atanmalar ına i l i ş k i n Yönetmelik i l e bu 
Yönetmel iğin ek ve d e ğ i ş i k l i k l e r i y ü r ü r l ü k t e n k a l d ı r ı l m ı ş t ı r . 

Yürürlük 

Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı ta r ih inde yü rü r lüğe g i r e r . 

Yürütme 

Madde 11-Bu Yönetmelik hükümler in i Sosyal S igo r t a l a r Kurumu Genel 
Müdürü y ü r ü t ü r . 
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Tebliğler 
Dış Ticaret Müsteşarlığından : 

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 

Tebliğ No: (99/25) 

Madde 1-7/2/1999 tarihli ve 23604 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan (99/1) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ eki (Ek 1) listede yer 
ulan ve gümrük tarife istatistik pozisyonu aşağıda belirtilen maddelerin karşısına yeni 
standartlar eklenmiştir. 

G . T . I . P . M A D D E A D I T S N O S T A N D A R T A D I 

7326.90.97.00.00 Diğerleri 12201 At ık lar -Çöp Kapları 

8413.70.30.00.00 Isı tmada veya sıcak su temininde 
kullanılan salmastrasız çarklı 
pompalar 

TS E N 1151 Pompalar SantrifUj-lsıtma ve 
Kul lanma Sıcak Su Tesislerinde Su 
Dolaş ımı İçin Kullanı lan-200 W ' a 
Kadar-Özell ikler , Deneyler ve 
İşaret leme 

8450.11.11.00.00 

8450.11.19.00.00 

Çamaşır ı önden yüklemel i olanlar 

Çamaşır ı üstlen yüklemel i olanlar 

TS 2004 E N 
60Î35-2-7 

Güvenl ik Kuralları-Ev ve Benzeri 
Yerlerde Kullanılan Elektrikli 
Cihazlar Için-Bölüm 2.7-, Çamaşır 
Makineleri İçin Özel Kurallar 

8516.10.19.00.00 Diğerleri TS 2212 pr E N 
60335-2-21 

Güvenl ik Kuralları-Ev ve Benzeri. 
Yerlerde Kullanılan Elektrikli 
Cihazlar İçin- BölUm 2.21: Depolu 
Su Isıtıcıları İçin Özel Kurallar 

8516.40.10.00.00 

8516.40.90.00.00 

Buharlı Utuler 

Diğerleri 

TS 2002 E N 
60335-2-3 

Güven l ik Kuralları-Ev ve Benzeri 
Yerlerde Kullanılan Elektrikli 
Cihazlar lçin-Bölllın 2.3: Elektrikli 
Ü tü le r İçin Özel Kurallar 

8536.61.90.00.00 Diğerleri TS E N 61184 Lâm ba Duylar ı -Süngülü 
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8539.22.10.00.0(1 

8539.22.90.0O. II 

Rellcklür ampulleri 

Caın kavanoz çapı 25 mm. veya 
daha yukarı genel amaçlı 
aydınlatma ampulleri (CRS) 

IS 9509 l'N 
(.0357 

Lambalar- Tungsten 1 lalojen (Taşıl 
Lambaları Dışında) 

«539.22 .90 .00 .12 Canı kavanoz çapı 25 mm. veya 
dalıa yukarı dekoratif ampuller 
(silika, manlar, mum, lop. renkli) 

8539.22.90.00.13 Cam kavanoz çapı 25 mm. den az 
dekoratif ampuller (25 mm. hariç) 

8539.22.90.00.14 

8539.22.90.00.19 

Tüp şeklinde flamanlı ampuller 

Diğerleri 

M a d d e 2-Aynı Tebliğ eki (Ek 1) listeye aşağıda 
e k l e n m i ş t i r . 

belirtilen maddeler 

G.T.I.P. M A D D E ADI TS NO S T A N D A R T ADI 

3923.21.00.00.19 
3923.29.10.00.19 
3923.29.90.00.19 

Diğerleri 
Diğerleri 
Diğerleri 

12201 Atıklar-Çöp Kapları 

8450.11.90.00.00 

8450.19.00.00.11 

Kum çamaşır kapasitesi 6 kg. ı 
geçen fakal 10 kg. ı geçmeyenler 

Elektrikli olanlar 

TS 2004 EN 
60335-2-7 

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri 
Yerlerde Kullanılan Elektrikli 
Cihazlar Için-BölUm 2.7: Çamaşır 
Makineleri İçin Özel Kurallar 

845l.2l.IO.00.il 

8451.21.90.00.11 

Evlerde kullanılanlar 

Evlerde kullanılanlar 

TS EN 60335-2-
II 

Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri 
Yerlerde Kullanılan Elektrikli 
Cihazlar İçin Bölüm 2.11: 
Tamburlu Kurutucular İçin Özel 
Kurallar 

8539.21.92.00.00 

8539.21.98.00.00 

Gerilimi 100 voltu geçenler 

Gerilimi 100 voltu geçmeyenler 

TS 9569 EN 
60357 

Lâmbalar- Tungsten Halojen (Taşıt 
Lâmbaları Dışında) 

8539.29.92.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya 
daha yukarı genel amaçlı 
aydınlatma ampulleri (CRS) 

8539.29.92.00.12 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya 
daha yukarı dekoratif ampuller 
(silika, manlar, mum, top, renkli) 

8539.29.92.00.19 Diğerleri 

8539.29.98.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm.den az 
minyon ampuller (25 mm. ye oto 
ampulleri hariç) 

8539.29.98.00.19 Diğerleri 
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Müride 3-Ayıı ı Tebliğ eki (i;k I) listede yer alını ve g ü m r ü k tarife istatistik 
pozisyonu aşağ ıda belirtilen maddelere ilişkin standartlar yeniden düzen lenmiş t i r . 

<;.r.ı.r. M A D D E ADI T S N O S T A N D A R T ADI 

3407.(10.00.00.13 Elastoıner Esaslı Olcu maddeleri 
(dişçilikte kullanılan) 

TS 7804 EN 
24823 

Elâslonıerik OlçU Maddeleri-Diş 
Hekimlisinde Kullanılan 

4O09.3O.O0.V0.11 Yassılaşmayan yangın söndürme 
hortumları 

TS Pr EN 694 

TS Pr EN 1947 

İlk Yardım Sabit Tesisatları İçin 
Makaralı Yan Sert Hortumlar 

Yangınla Mücadelede Kullanılan 
Pompa ve Araçlar Icin Makaralı 
Yarı Sert Hortumları 

4009.30.00.90.19 Diğerleri TS Pr EN 694 

TS PrEN 1947 

İlk Yardım Sabit Tesisatları İçin 
Makaralı Yarı Sert Hortumlar 

Yangınla Mücadelede Kullanılan 
Pompa ve Araçlar İçin Makaralı 
Yarı Sert Hortumları 

TS 2411 EN 559 

TS 2420 EN ISO 
1403 

6750 

Honumlar-Lasıikten Kaynak, 
Kesme ve Benzeri İşlerde 
Kullanılan 

Hortumlar-Bez Takviyeli Lâstikten 
İmal Edilmiş-Genel Amaçlı Su 
Hortumları-Özellikler 

Lastik Honuınlar-Basınçlı. 
Püskürtme Amacıyla Tarımda 
Kullanılan 

9028.20.00.00.00 Sıvı sayaçları TS 824 ISO 
4064-1 

Soğuk Su Sayaçları-Kapalı 
Borularda-lçme ve Kullanma Suyu 
Debisinin ÖlçümU-BölUm 1: 
Özellikler 

9303.20.10.00.00 

9303.20.95.00.00 

Yivsiz, tek namlulular 

Diğerleri 

870 Tüfekler-Yivsiz. Selsiz. Aleşli 
Kara Avcılığı ve Müsabakalar İçin 

9306.29.70.00.00 Diğerleri 352 Kurşun Av Saçmaları 

Müritle 4- A y n ı Tebliğ eki (Tik 1) listeden aşağıdaki maddeler ç ıkar ı lmış t ı r . 

c .T . ı . r . VIAIIDF. ADI TS NO S T A N D A R T ADI 

5909.1X1.10.00 11 Yangın hurtuınları (TEXT 114) 6728 1 lortumlar-Lastiklcn. 
Yassılaşmayan. Yangın Söndürme 
llurtumları 

5909.00.10.00.19 Diğerleri (TEXT 114) 

Madde S-Aynı Tebl iğ in 6 ncı maddesi yürü r lük ten kaldır ı lmışt ı r . 

Madde 6- B u Teb l iğ in 4 üncü ve 5 inci maddeleri y a y ı m ı tarihinde, d iğe r 
maddeleri y a y ı m ı tarihinden 15 g ü n sonra yü rü r lüğe girer. 

Madde 7-Bıı Teb l iğ hükümler in i Dış Ticaret M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n bağl ı o l d u ğ u 
Bakan yürütür . 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 39 
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Dış Ticaret Müsteşarlığından: 

Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar 
Dış Ticarette Standardizasyon (99/6) 

Madde 1- Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirkete "Uluslararası Gözetim 
Şirketi" statüsü verilmiştir. 

ŞİRKETİN U N V A N I FAALİYETTE 
B U L U N U L A C A K 
F A S I L L A R 

A D R E S T E L E F O N T E L E F A K S 

D E L T A GÖZETİM 
EKSPERTİZ V E TEKNİK 
HİZMETLER L T D . ŞTİ. 

(01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 
09,10, 11,12, 13, 14, 15, 16 
17,18, 19,20,21,22, 23, 24 
25,26,27,28,29,31,32,33 
34,35. 36,38. 39, 40,41.42 
47. 48, 52, 68, 69, 70, 84, 85 
86. 87, 88, 89,90) 

1259 SOK. NO:17 K : 4-401 
İZMİR 

0-232-445 68 64 0-232-445 97 84 

Madde 2- A ş a ğ ı d a u n v a n ı ve adresi bel ir t i len ş i rke t in faaliyet a lan ı yeniden 
düzen lenmiş t i r . 

Ş İRKETİN U N V A N I FAALİYETTE 
B U L U N U L A C A K 
F A S I L L A R 

A D R E S T E L E F O N T E L E F A K S 

SOCOTEC A V R A S Y A 
GÖZETME K O N T R O L V E 
L A B O R A T U V A R 
SERVİSLERİ L T D . ŞTİ. 

(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08,09,10,11, 12, 13, 14, 15, 
16,17, 18, 19,20,21,22, 23, 
24, 25,26,27,28,29,30,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40,41,42, 43,44, 45,46,47. 
48, 49,50,51, 52,53,54,55, 
56. 57, 58,59,60,61,62, 63, 
64, 65, 66. 67, 68. 69, 70, 71. 
72, 73, 74, 75, 76. 77, 78, 79. 
80,81,82, 83, 84, 85,86, 87, 
88. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97) 

ŞAKAYIK SOK. NO:37/9 
E V R A N O Z A P T . 80200 
TEŞVİKİYE / İSTANBUL 

0-212-232 08 80 
0-212-234 24 22 

0-212-24169 75 

Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu 
Devlet Bakanı yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 40 
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12.5.1988 TARİH VE 88/12944 SAYILI KARARNAMEYE İLİŞKİN KAYNAK ^ 
KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA TEBLİĞDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(Sıra No:24) 

Madde 1- 26/8/1989 tarihli ve 20264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Sıra 
No.lu 12.5.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu Hakkında Tebliğe aşağıdaki Geçici 3 üncü madde eklenmiştir. 

"Geçici Madde 3- Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bolu ve İstanbul İllerinde 
faaliyette bulunan ve "Deprem Hasar Tespit Raporu" ile üretim tesislerinin 17.8.1999 
tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen depremden zarar gördüğü tespit edilen 
kişi ve kuruluşların, ithal ettikleri hammadde ve ara malların kendi üretim ihtiyaçları 
için olduğunu veya ithal edilen makina ve teçhizatın, depremde zarar gören makina ve 
teçhizatın yerine ithal edildiğini üyesi bulundukları Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
veya Sanayi ve Ticaret Odalarından alınan belge ile tevsik etmeleri kaydıyla, fiili ithali 
17.8.1999 tarihinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar yapılmış ve bu Tebliğin 
yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süreyle yapılacak olan kabul kredili, mal mukabili ve 
vadeli akreditif ödeme şeklindeki bahse konu ithalat işlemlerinde fon kesintisi oranı 
"%0"dır. Fiili ithal tarihi, 17.8.1999 ile bu Tebliğin yayımı tarihi arasında olan bu 
kapsamdaki ithalat işlemlerine ilişkin olarak tahsil edilmiş bulunan fon kesintileri 
ilgililere iade edilir." 

Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 41 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 
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Balıkesir Valiliğinden : 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Karar No : 1999/7 

Karar Tarihi : 30/9/1999 

Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Hikmet DİNÇ başkanlığında, 

30/9/1999 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlan almıştır. 

1 — 4/7/1999 tarih ve 23745 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5/5/1999 tarih ve 

1999/4 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararında C - Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Egzoz 

Gazı Emisyon Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Esasların (a) bendinde belirtilen "İl merkezin

de" ifadesinin "il sınırlan dahilinde" olarak değiştirilmesine, 

2 — 19/8/1999 tarih ve 23791 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 8/7/1999 tarih ve 

1999/5 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nın 2 nci maddesinin (a) bendinde belirlenen "Çi

mento Sanayi için ÇİTOSAN" ifadesinin, Çevre Bakanlığı'nın 31/8/1999 tarih ve 7158 sayı

lı yazısına istinaden 'Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Kalite ve Çevre Kont

rol Laboratuvarı" olarak değiştirilmesine, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

Tebliğ olunur. 

25/9/1999 tarihli ve 23827 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Çevre Bakanlığı'na 

ait "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönet-

melik"in 6 ncı maddesinin (Resmî Gazete Sayfa : 7) birinci satırında sehven "(EK-IIB)" şek

linde yer alan ibare, "(EK-11 B)" olarak düzeltilmiştir. 

DÜZELTME 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 42 



T. C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla i lg i l i müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 E k i m 1920 
4 Kasım 1999 
PERŞEMBE 

S a y ı : 23866 

İLÂN BÖLÜMÜ 
Yargı İlânları 

Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
E. No : 1997/36 
K . No : 1999/64 
Adam öldürmeye tam teşebbüs, 6136 sayılı K.nuna muhalefetten sanık Osman ve Medine 

oğlu 1965 D.lu. Gürün İlçesi Beypınar Köyüne kayıtlı ve halen Çorum Gülabi Mahallesi, Kaleya-
nı bila sayılı yerde mukim İbrahim Dalkılıç hakkında açılan kamu davasının Mahkememizde ya
pılan açık duruşması sonunda; 

Sanığın sabit olan suçlarından eylemine uyan TCK.nun 456/1, 457/1, 457/1, 59 - 6136 
SK.nun 13/1, 59, 71, 36, 40. maddeleri gereğince neticeten ve içtimaen 18 ay 26 gün hapis ve 
716.666,-TL. ağır para cezası ile cezalandırıldığı, ele geçen tabancanın müsaderesine karar veril
diğine dair gıyabi karar tüm aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden ilanen 
tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gı
yabi kararın adı geçen sanığa ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Kanun yolu
na başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı, ilan ücreti ve mahkeme masrafının 
kendisinden alınacağı ilan olunur. 26691 • 

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
Dolandırıcılık, Sahte Hüviyet kullanmak, görevi ihmal suçundan sanık Özcan Kırklık 

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/12/1998 tarih 1994/314 esas, 1998/425 karar sayılı ilamı 
ile neticeten 1 yıl 10 ay ağır hapis ve 3.427.883.333,-TL. ağır para cezası ile hükümlendirildiği, 
sanık Kemal ve Sultan Suna'dan olma 10/1/1969 Adana D.lu, Özcan Kırklık'ın Tarsus İlçesi Kar
gılı Köyü S: 36 da kayıtlı olduğu, Adana İli Cemalpaşa Mah. 765 Sok. No: 106 da ikamet ettiği 
bildirilmiş isede, adı geçen'e tebligatın bila ikmal dönüp, yaptırılan zabıta araştırmasında da adre
sinin meçhul kaldığından; 

Kararın kendisine tebliğ edilemediğinden, ilamın ilanen tebliğine karar verildiği, iş bu ila
mın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten sonra geçecek 22 günün mesai saati sonuna kadar 
temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği 7201 sayılı Yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğin
ce sanığa tebliğ olunur. 26682 • 

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
Mahkememizin 1997/23 esas 1999/46 karar sayılı ve 24/3/1999 günlü sanık Hasan oğlu 

1970 D.lu Alaçam İlçesi Yeniköy Köyü Nüf. kayıtlı Salih Duman hakkında verilen Beraat karan 
sanığa tebliğ edilememiş ve yapılan adres araştırmasında da tebligata elverişli adresi tesbit edile
mediğinden kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Karamı Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilme
diği takdirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26666 
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Kırıkhan Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No 
K . No 
Sanık 

Suç 
Suç Tarihi 
Karar Tarihi 

1996/773 
1999/192 
Mustafa Düre: Şaban ve Gülizar'dan olma Kırıkhan 10/10/1968 D.lu Kı
rıkhan İlçesi Gündüz Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, halen Kırıkhan İlçe
si Gündüz Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 16'da oturur. Evl i , ik i çocuklu 
cahil, sabıkalı, çiftçi, T.C. İslam. 
Hırsızlık 
27/1/1994 
6/7/1999 

Hırsızlık suçundan sanık yukanda açık kimliği yazılı sanığa mahkememizin 6/7/1999 ta
rih ve 1996/773 Esas 1999/12 Karar sayılı üamı ile eylemine TCK.nun 491/ilk. 81/2. 647 SK.4. 
maddesi gereğince 1.050.000 - TL.'sı ağır para cezasına havi hükümlü sanığın gösterilen adresin
de ve yaptırılan emniyet araştırmalarına rağmen bulunup tebliğ yapılamadığından, 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 28 ve 29. ile müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilanen yapılması
na, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildi.26496 

Ulukışla Sulh Ceza Hakimliğinden 
: 1997/135 
: 1998/18 
: 17/10/1997 
: 18/3/1998 
: 2918 sayılı Yasaya Muhalefet 
: Barbaros Bayburtoğlu, Memet ve Fadime'den olma 1974 D.lu Samsun İli 

Vezirköprü İlçesi Ortacami Mah. Nfs. Kyt. olup halen Bağlar Cad. Çiçek-
dağ 115. Sok. Gaziosmanpaşa/Ankara adresinde ikamet eder, bekar, okur 
yazar, boşta gezer, sabıkasız T.C. İslam. 
2918 S.Y.nın 36. TCK.nun 119/4,72 maddeleri 
Sanığın 19.935.000 - T L . hafif para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığın 
yasal süresi geçtikten sonra ödemiş bulunduğu 7.290.000- TL. 'n in karar 
kesinleştiğinde sanığa İadesine. 

Yukarıda mahiyeti yazılı hükmün sanığın adresinde bulunamaması sebebiyle tebliğ edil
memiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'de 
ilanen tebliğine, 

Hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağına ka
rar verilip ilan olunur. 26251 

E . No 
K . No 
Suç Tarihi 
Karar Tarihi 
Suç 
Sanık 

Kanun Maddesi: 
Sonuç 

Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1997/169 
K . No : 1997/449 

K A R A R ÖZETİ 
Sanık : Hakan Akgün: Seyfettin ve Reyhan oğlu 1968 Akçakoca D.lu Bolu İli Ak

çakoca İlçesi Balatlı Köyü Nüf. kayıtlı olup halen Denizli Merkez Hacı-
kaplanlar Mah. Banş Cad. No: 25'de oturur. 

Suç : 3167 sayılı Yasaya muhalefet. 
Suç Tarihi : 31/10/1996 
Karar Tarihi : 3/7/1997 
Yukanda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. 3506 sayılı 

Yasa ile değişik T C K . 19.119/4 maddesi gereğince mahkememizden verilen 1.890.000 - T L . ağır 
para cezasına dair gıyabi karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebli
ğine karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve mütakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 15. 
gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 26542 
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Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No " : 1999/271 
K . No : 1999/449 

K A R A R ÖZETİ 
Sanık : Salman Boza: Sail ve Neriman'dan olma 1968 D.lu Denizli Merkez İstik

lal Mahallesi Nüf. kayıtlı olup halen İstiklal Cad. Star Restorand No: 36-
l'de. 

Suç : 3167 sayılı Yasaya muhalefet. 
Suç Tarihi : 14/12/1998 
Karar Tarihi : 20/5/1999 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. 3506 sayılı 
Yasa ile değişik T C K . 19.119/4 maddesi gereğince mahkememizden verilen 6.840.000 - TL . ağır 
para cezasına dair gıyabi karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebli
ğine karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve mütakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 15. 
gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 26543 

E. No 

Sanık 

Suç 
Suç Tarihi 
Karar Tarihi 

: 1997/155 
K A R A R ÖZETİ 

: Rüknettin Aybay: Mehmet Celalettin oğlu 1952 D.lu İstanbul İli Eminönü 
İlçesi Bostanlı Nüf. kayıtlı olup Halen Denizli Merkez Kiremitçi Mahalle
si Dumlupınar Caddesi Bi la sayılı yerde oturur. 

: Meskun mahalde ateş etmek. 
: 1/9/1997 
: 25/2/1999 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan T C K . 36. maddesi gereğince mahke
memizden verilen Emanetin Müsaadere kararı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğin
den ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve mütakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 15. 
gün soma tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 26544 

Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No 
K . No 
Davacı 
Sanık 

Suç 
Suç Tarihi 
Karar Tarihi 

: 1999/606 
: 1999/690 
: K . H . 
: 1 - Veli Kuzdere: Hüssam ve Gülistan'dan olma 1963 Doğ. Çal İlç. Yuka-

rıseyit Köyü Nüf. Kay. halen İzmir Asvaltı Üzeri 2018 Sk. Bozbunın Yo
lu Denizli. 
2 - Ferudun Mehmet Gül: Orhan Fikri ve Nezihan'dan olma 1969 Doğ. 
Denizli Merkez Çaybaşı Mh. Nüf. Kay. halen aynı yerde oturur. 

: 3167 S.K. muhalefet. 
: 16/3/1999 
: 14/9/1999 

Mahkememizden sanıklara verilen 3167 S.K. 13/1. Mad. 3506 SK. ile T C K . 19 ve 119/4. 
Mad. ce verilen 6.840.000, Şar. TL.'sı ağır para cezasına ait karar sanıklara tüm aramalara rağ
men bulunamadığından ilanen tebliğine karar verildi. 

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31. madeleri gereği hüküm ilan edilmesine, ilan 

edildikten soma 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 26545 
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Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No 
K . No 
Davacı 
Sanık 

Suç 
Suç Tarihi 
Karar Tarihi 

1999/465 
1999/695 
K . H . 
1 - Veli Kuzdere: Hüssam ve Gülistan'dan olma 1963 Doğ. Çal İlç. Yuka-
nseyit Köyü Nüf. Kay. halen İzmir Asvaltı Üzeri 2018 Sk. Bozburun Yo
lu Denizli. 
2 - Feridun Mehmet Gül: Orhan Fikri ve Nezihan'dan olma 1969 Doğ. De
nizli Merkez Çaybaşı Mh. Nüf. Kay. halen aynı yerde oturur. 
3167 S.K. muhalefet. 
18/2/1999 
14/9/1999 

Mahkememizden sanıklara verilen 3167 S.K. 13/1. Mad. 3506 SK. ile T C K . 19 ve 119/4. 
Mad. ce verilen 6.840.000, şar. TL.'sı ağır para cezasına ait ilam sanıkları tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından ilanen tebliğine karar verildi. 

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31. madeleri gereği hüküm ilan edilmesine, ilan 

edildikten sonra 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 26546 

E . No 
K . No 
Davacı 
Sanık 

Suç 
Suç Tarihi 
Karar Tarihi 

1999/580 
1999/687 
K . H . 
Hüseyin Bayraktar: Süleyman ve Huri'den olma Acıpayam 1944 Doğ. De
nizli Merkez Feslikan Mh.Nüf.Kay.Halen Öğretmenler Sitesi A . Blok. 
Kat. 1 'de Denizlide oturur. 
3167 S.K. muhalefet. 
4/5/1999 
14/9/1999 

Mahkememizden sanıklara verilen 3167 S.K.nın 13/1. Mad. 3506 SK. ile T C K . 19 ve 
119/4. Mad. ce verilen 6.840.000, TL. 'sı ağır para cezasına ait karar sanığa tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından ilanen tebliğine karar verildi. 

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31. madeleri gereği hüküm ilan edilmesine, ilan 

edildikten sonra 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 26547 

Gemlik Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1999/207 
K . No : 1999/343 
Sanık : Halil Sincan: Mustafa ve Emine oğlu, 18/5/1973 D.lu, Balıkesir İli, Dursunbey İl

çesi, Mollaoğlu Mh.Nf. kayıtlı, Hacılar Mh. Yeniyol Sk. No: 2/1 Osmangazi/Bursa adresinde otu
rur. 

Hüküm Özeti: Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Halil Sincan hakkında açık ka
mu davasının yapılan yargılamasının sonunda mahkememizin 17/6/1999 tarihli kararı ile 2918 sa
yılı Kanunun 112. Md. delaleti ile 48/5, maddesi gereğince sürücü belgesinin üçay süre ile geri 
alınmasına karar verilmiş olup, yapılan tüm aramalara rağmen gıyabi karar kendisine tebliğ edile
memiştir. 

Yukarıda hüküm özeti yazılı kararın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve müteakip mad
deleri gereğince, Resmi Gazete'de ilanına, ilan masraflarının sanıktan alınmasına, ilan tarihinden 
itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, ilanen tebliğ olunur. 26497 
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Akçadağ Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1994/86 
K . N o : 1998/107 
Davacı : K . H . 
Müşteki-Mağdur : Haydar Fırat: Hallo oğlu 1939 D.lu Taşevler Köyü-Akçadağ. 

A l i Şahin: Abdullah oğlu 1980 D.lu Taşevler Köyü-Akçadağ. 
Sanıklar : 1 - Mahmut Şahin: Abdullah ve Ayşefatma'dan olma 1960 doğumlu. 

Malatya İli Doğanşehir İlçesi Yeni Mh. nüfusuna kayıtlı olup Elbis
tan Tepebaşı Mh. Darende Cd. Okul Sk. No: 47/1 'de oturur. 
2 - Hasan Şahin: Abdullah ve Ayşefatma'dan olma 1958 doğumlu, 
Malatla İli Doğanşehir İlçesi Yeni Mh . nüfusuna kayıtlı olup Kızılco-
ba Mh . Bayır Sk. No: 21/1 Elbistan adresinde oturur. 
2 - İsmet Şahin: Abdullah ve Ayşefatma'dan olma 1974 doğumlu, 
Malatya İli Doğaşehir İlçesi Yeni Mh. nüfusuna kayıtlı olup Taşevler 
Köyü Akçadağ'da oturur. 
4 - Mehmet Şahin: Abdullah ve Aişefatma'dan olma 1969 doğumlu. 
Malatya İli Doğanşehir İlçesi Yeni Mh. nüfusuna kayıtlı olup Taşev
ler Köyü Akçadağ'da oturur. 
5 - Abdullah Şahin: Mehmet ve Fatma'dan olma 1932 doğumlu. Ma
latya İli Doğanşehir İlçesi nüfusuna kayıtlı olup Taşevler Köyü Ak
çadağ adresinde oturur. 

Suç : Müessir F i l : Silahla müessir fi i l ve silahla müessir fiile tam teşebbüs 
Suç Tarihi : 20/8/1994 
Karar Tarihi : 9/9/1998 

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda yukarıda isimleri ve açık kimlikleri yazılı 
sanıklar hakkında Mahmut Şahin için neticeten 260.000 - TL . APC.'sının teciline, Hasan Şahin 
için neticeten: 260.000- TL . APC.'smın teciline, İsmet Şahin için neticeten: 260.000- T L . 
APC.'sının teciline, Mehmet Şahin için neticeten: 260.000 - T L . APC.'smın teciline, Abdullah Şa
hin için neticeten: 260.000- TL . APC.'sının teciline karar verilmiş olup, sanıkların tüm aramala
ra rağmen tebliğe müsait adresleri tesbit edilememiş olup bu yüzden karar kesinleşememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve daha sonraki maddeleri uyarınca adı geçen sanıkla
ra ilanen tebliğine, kararın bir nüshasının mahkemeler divannamesine asılmasına, aynı Kanunun 
31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış ve kararın kesin
leşmiş sayılacığına karar verilmiştir. 26559 • 

Çeşme Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1998/33 
K . No : 1998/633 
Çek karnesini süresinde bankaya iade etmemek suçundan sanık A l i oğlu Emine'den olma 

Ortaköy (Çorum) 5/2/1974 D.lu Çorum İli Ortaköy İlçesi Senemoğlu Köyü Nüf. kayıtlı. Atilla 
Bozkurt hakında mahkememizin 17/9/1998 tarih ve 1998/33-1998/633 Esas ve Karar sayılı ilamı 
ile sanığa 3167 S.Y. 13/1, TCK.nun Ek 1. maddesi, ve TCK.nun 119/5 maddeleri gereğince 
6.840.000 - TL . ağır para cezası verilmiş olup verilen bu karar tüm aramalara rağmen sanığa teb
liğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hük
mün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ 
edilmiş sayılacağı ve 7 gün içinde de kesinleşeceğinin ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edile
ceği ilanen tebliğ olunur. 26498 
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Beyoğlu 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . N o : 1999/2119 
K . No : 1999/1539 
Emirlere muhalefet suçundan sanık Volodımırovıch oğlu 1975 D.lu Ukrayna Cum. Kher-

son uyruklu Andny Balashov hakkında mahkememizin 7/9/1999 tarih ve 1999/2119 Esas 
1999/1539 sayılı karan ile T C K . 526/1,. 647/4 ve T C K . 72. maddesi uyarınca 105.000.000 - T L . 
hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

Sanığın yabancı uyruklu olup Türkiye'de belli bir ikametgahı olmadığı ve bulunmasımn-
da mümkün olmadığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri uyarın
ca sanığın yokluğunda verilen kararın Resmi Gazete ile yayınlanmasına ve 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 35. maddesi uyarınca ilamın yayınlanması tarihinden itibaren 1 ay sonra tebliğ yapıl
mış sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 26409/22 

E. No : 1999/2205 
K . No : 1999/1541 
Sahte isim kullanmak suçundan sanık Mohammed ve Fatımch oğlu 1972 D.lu Batı Afrika 

Gana uyruklu Süleyman Mohammed hakkında mahkememizin 7/9/1999 tarih ve 1999/2205 Esas 
1999/1541 sayılı karan ile T C K . 528. maddesi uyarınca 15.000.000- TL . hafif para cezası ile ce-
zalandınlmasına karar verilmiştir. 

Sanığın yabancı uyruklu olup Türkiye'de belli bir ikametgahı olmadığı ve bulunmasının-
da mümkün olmadığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri uyarın
ca sanığın yokluğunda verilen karann Resmi Gazete ile yayınlanmasına ve 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 35. maddesi uyannca ilamın yaymlanması tarihinden itibaren 1 ay sonra tebliğ yapıl
mış sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 26409/23 

E. No : 1999/2106 
K . No : 1999/1543 
5682 sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanıklar Kwauwo ve Mary oğlu 1968 D.lu Gana 

uyruklu Samhel Ocouan, Antwı ve Confort oğlu 1968 D.lu Gana uyruklu Frank Appıah ve Athur 
ve Asantenaa oğlu 1967 D.lu Damel Oppong haklannda mahkememizin 7/9/1999 tarih ve 
1999/2106 esas 1999/1543 sayılı karan ile 5682 sayılı Yasanın 34. maddesi uyannca 2.620.000-
TL. ağır para cezası ile cezalandınlmasına karar verilmiştir. 

Sanıklann yabancı uyruklu olup Türkiye'de belli bir ikametgahı olmadıklan ve bulun-
malannında mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri uyann
ca sanıklann yokluğunda verilen karann Resmi Gazete ile yayınlanmasına ve 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 35. maddesi uyarınca ilamın yayınlanması tarihinden itibaren 1 ay sonra tebliğ yapıl
mış sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 26409/24 • 

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1999/611 
K . No : 1999/782 
İzaç suçundan sanık hakkında mahkememizce 16/9/1999 tarih ve 1999/611-782 Esas ka

rar, sayılı ilaını ile T C K . 547 maddesi gereğince 380.000- T L . Hf. para cezası verilen Hüseyin ve 
Hatice'den olma 1966 D.lu, olup halen 19 Mayıs Cad. Temur İnş. Ada 31817 Parsel 6 Keçiören 
Ankara adresinde oturan Mikai l Temur "ün tüm aramalara rağmen sanık bulunup gıyabi ilan tebli
ği edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann kendisine tebliği edilmiş sayılacağına. 
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 

26325 
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Ankara 4.Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1998/1397 
K . No : 1999/252 
Davacı : K . H . 
Sanıklar : 1 - Aytün Deniz. Hacı Bayram ve Meryem'den olma 1974 D.lu Yozgat 

Merkez-Büyük Mahal Nüf.na K .h , Şahintepe Mah. 106. Sok. No: 35 Na-
toyolu/Ankara 
2 - Handan San: Mustafa ve Gülperi'den olma 1979 D.lu Ankara, Gölba-
şı-Bahçelievler Mah. Nüf. K . h olup, DışkapıYeşilyurt Otelinde kalır. An
kara. 
3 - Murat Aybek: Ahmet ve Giizel'den olma 1970 D.lu Çorum-Sungurlu-
Kızılcakışla Köyü Nf.na K.lı olup Ismetpaşa Uzunyol Güzel Sokak Bi la 
Nolu Ankara. 
4 - Servet Karaşahin: Mustafa ve İkbal'den olma 1947 D.lu Çorum-Sun-
gurlu-İkizli Köyü Nüf.na K . h olup, D.Evler 7. Sokak 40/2 Yenimahal
le/Ankara. 
5 - Melahat Yalçın: Öner ve Bağdagül'den olma 1979 D.lu Ankara Çam-
hdere Çukurören Köyü Nüf.na K.lı olup Mesa Saygınlar Sitesi No. 4/3 An
kara. 
6 - Meral Üstüntepe: Lütfi ve Saniye'den olma 1976 D.lu İsmetpaşa Cihan 
Otelinde kalır. İstanbul Esenler Karabayır Mah. nüfusuna kayıtlı. 

Suç : Emirlere riayetsizlik. 
Suç Tarihi : 6/11/1998 

Emirlere muhalefet suçundan sanıklar hakkında mahkememizden verilen 19/4/1999 tarih 
ve 1998/1397-1999/252 Esas-Karar sayılı ilamı ile verilen T C K . 526/1, 647 S.K.nun 4/1 madde
leri gereğince 906.000 - T L . Hafif para cezası ile cezalandırılan yukarıda açık kimlikleri yazılı bu
lunan sanıkların tüm aramalara rağmen bulunup, gıyabi ilam tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğlerine, 
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağına, 
İlan masraflarının kendilerinden alınacağı tebliğ olunur. 26321 

E. No 
K . No 
Davacı 
Sanık 

Suç 
Suç Tarihi 

1997/1365 
1998/687 
K . H . 
Ayşe Göçer (Şahin) Kazım ve Safiye'den olma 1959 D.lu Ankara, Hayma
na, Gölbek Köyü Nüf.na K.lı olup, Doğantepe Mah. 77. Sokak No: 17 
Hasköy/Ankara 

: Hükümet Emirlerine Aykırılık 
: 25/11/1997 

Fuhuşla mücadele tüzüğüne muhalefet suçundan sanık hakkında mahkememizce verilen 
24/6/1998 tarih 1997/1365, 1998/687 sayılı ilamı ile T C K . 526/1, 647 sayılı Kanunun 4/1 madde
leri gereğince sonuç olarak 708.000- T L . Hafif para cezası ile cezalandırılan yukarıda açık kimli
ği yazılı bulunan sanığın tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi üam tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına, 
İlan masraflarının kendisinden alınacağı tebliğ olunur. 26319 
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İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1999/1441 
Sanık : Celal Karalı, Hakkı oğlu, 1955 D.lu, 
Suç : 3285 S.K.nun 47/1 Maddesine Muhalefet 
Kanun Maddesi : 3285 S.K.nun 47/1 Maddesi. 
Öd.Ger.Cez.Mik.: 4.560.000 - T L . 

E. No : 1999/540 
Sanık : Halit Kayık, Salim oğlu, 1937 D.lu, 
Suç : Sağlık Raporsuz Hayvan Sevk etmek. 
Kanun Maddesi : 3285 S.K.nun 47 Mad. 
Öd.Ger.Cez.Mik.: 4.560.000 - TL . 

Yukarıda adı ve açık kimliği yazılı sanık hakkında Yine Yukarıda yazılı bulunan atılı suç
tan mahkememize kamu davası açılmış olup, sanığın işlediği bu suç para cezasını gerektiren ön 
ödemeye bağlı suçlardan olduğundan, sanığa Mahkememizce ön ödeme davetiyesi çıkartılmış tüm 
aramalara rağmen bulunamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 
uyarınca ilan varakasının ön ödeme emri tebliği yerine kain olmak üzere Resmi Gazete'de ilanen 
tebliği ile, ilan varakasının Resmi Gazete'de ilanından itibaren 10 günlük süre içerisinde adı ge
çen sanığın işlediği bu suça ait para cezası ve y.ırgılama gideri olan yukarıda miktarı yazılı parayı 
yatırdığından hakkına açılan kamu davasının ortadan kaldırılacağının, aksi takdirde suçu sabit gö
rüldüğünde cezası yan oranında artınlmak suretiyle cezalandırılacağının ve Gazete ilanı giderinin 
sanıkdan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 26402 

. a 
Ahlat Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No 
K . No 
Davacı 
Müşteki 
Sanık 

Suç 
Suç Tarihi 
Karar Tarihi 
Uygulanan K.Mad. 
Verilen Ceza 

1996/43 
1998/61 
K . H . 
Mehmet Şefik Güneş 
Kemal Gül, A l i ve Hasan oğlu, Ahlat-15/10/1970 doğumlu, Ahlat Bur-
cukaya Köyü nüfusuna kayıtlı aynı yerde oturur. Ev l i , Okur yazar, sa
bıkasız, Çiftçi, T.C. İslam. 
Meraya Tecavüz 
1995 yılı ve öncesi 
10/11/1998 
T C K . 513/2, 522, 72, 647 S.Y.4. 
900.000 - TL . ağır para cezası. 

Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazüı sanığa gıyabi karar tüm aramalara rağmen bu
lunamadığından, tebliğ edilemediği için 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip madde
leri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılmasına, 

İlan masraflarının sanıktan alınacağı, 
İlanen tebliğ olunur. 26557 

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1999/286 
K . No : 1999/336 
Kumar oynamak suçundan sanık Şenol Yılmaz hakkında mahkememizden 30/4/1999 ta

rihli ilamı ile T C K . 568/1, 647/4, 119. maddesi gereğince 455.000 - Lira hafif para cezası veril
miş olup sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçenlere karann ilanen tebliğine hüküm fık
rasının neşir tarihinden itibaren 8 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan ücretinin 
kendilerinden alınacağı ilan olunur. 26290 
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Şişli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
1999/1259 
Obası ve Rose'den olma, 1965 D.lu Nijerya uyruklu olduğu Türkiye'de açık adresi bulun

mayan Sanık Akpa Odabaşı 5682 S.K.nun 54. Mad. delaletiyle, 4421 S.K.nur. 4. Mad. 4421 S.K. 
19. Mad. T C K . 647/6. Mad. gereğince 60.000.000- TL . APC. yanlama giderinin sanıktan alın
masına dair 10/9/1999 tarih ve 1999/1259-1128 karar sayılı gıyabi hüküm tebliğ edilemediğniden 
ilanen karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğnice kararın Resmi Gazete 
ile ilanen tebliğine ve ilan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve 
ilan ücretinin hükümlüden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 26681 

Karacabey Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1998/484 
K . No : 1998/646 
Yetersiz ehliyetle araç kullanmak suçundan sanık Hasan ve Elif'den olma 10/10/1979 Er

zincan D.lu. Erzincan İli, Merkez, Günbaşı Köyü Nüf. kayıtlı. Halen, 7226. Sok. No: 13/1 K . l Gü-
müşpala/İzmir adresinde ikamet eden A l i Rıza Çolak, Karacabey Sulh Ceza Mahkemesi'nin 
26/11/1998 tarih 1998/484 Esas 1998/646 Karar sayılı ilamı ile 2918 S.K.nun 39/1-A. M d . T C K . 
119 Md. 647 SK. 4. Md. T C K . 72. Md. uyarınca 19.485.000 - TL . hafif para cezası ile cezalandı
rılmış olup, sanık hakkındaki gıyabi ilam, sanığın adresinde yapılan araştırmalara rağmen buluna
madığından ve tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29 ve müteakip madde
leri uyarınca gıyabi ilamın ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann ilan edil
mekle kesinleşeceği ilan olunur. 26670 

Nusaybin Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1999/27 
K . No : 1999/38 
Nusaybin Kaleli Köyü nüfusun kayıtlı, Cabbar ve Cazik oğlu, 1934 doğumlu, Genco Ka

val ile Midyat Güven Köyü nüfusuna kayıtlı, Halef ve Şimmi oğlu, 1944 D.lu, Şükrü Atalan hak
larında 7/5/1986 tarihinde işledikleri ruhsatsız av tüfeği bulundurmak suçundan dolayı mahkeme
mizde açılan kamu davasının yapılan açık yargılamaları sonunda; 

Sanıklar hakkında açılan kamu davası zaman aşımı nedeniyle TCK.nun 102/5 maddesi 
uyarınca Ortadan kaldırılmasına, Adl i Emanetin 1999/13 sırasında kayıtlı 1 adet Huğlu marka 
24988 seri nolu tek kırma av tüfeği ile 1 adet baretta marka 16 numara tek kırma av tüfeği ve 5 
adet dolu ile 9 adet boş fişeğinin 2521 sayılı Yasanın 13. maddesi uyarınca zoralımına karar veril
miş olup, sözkonusu karar tüm arama ve araştırmalara rağmen sanıklara tebliğ edilemediği ve açık 
adresleride tesbit edilemediğinden, 7201 sayılı Kanunun 28. ve mütekip maddeleri uyarınca resmi 
Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde hükmün kesinlemiş sayılmasına, 
ilan masarfının suçüstü tahsilatından ödenmesine dair verilen karar ilanen tebliğ olunur. 
26664 

Gebze Sulh Ceza Hakimliğinden : 
1998/243 
Mahkememizin 1998/243 esas sayılı dosyasında bulunan 3167 S .K .M. suçundan sanık is

tanbul İli Tuzla İlçesi İstasyon Mah/Köy C, 012-S.60 K.3'de nüf. kayıtlı bulunan Ahmet Serdar 
Köpürtaş'ın (Ahmet oğlu Gönül'den olma 9/9/1962 D.lu) tüm aramalara rağmen adresinde bulun
madığından hakkında ilanen ön ödeme tebligatı yapılmasına karar verilmiştir. 

Sanığın 3167 S.K.nun 13/1 nci maddesi gereğince öngörülen 2.560.000 - TL . ağır para ce
zası ile 7.000.000 - T L . ilan bedeli ve 200.000 - T L . yargılama giderin tebliğ tarihinden itibaren 
10 gün içinde mahkememiz kalemine gelerek ödediği takdirde hakkında açılan kamu davasının or
tadan kaldırılacağı, artırılacağı hükmün kurulacağı ve 11/3/1999 tarihli duruşmaya gelmediği tak
dirde gıyabında yapılacağı CMUK. 'nun 225 ve TCK.nunun 119 ncu madeleri gereğince ilan olu
nur. 26723 
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Osmaniye Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1998/630 
K . No : 1998/769 
Sanık : Osman Çopur: Musa ve Elif'den olma. 1968 D.lu Ceyhan İlçesi, İsalı 

K.N.K. olup, halen M.Fevzi Çakmak Mah. 33. Sk.'da oturur. Osmaniye 
Suç : Müessir F i i l 
Suç Tarihi : 12/8/1998 
Karar Tarihi : 16/10/1998 
Ceza Miktarı : 2.026.666- TL . 
Tatbir Edilen K . M . : T C K . 456/4, 457/1, 
Yukarda tarih ve numarası yazılı mahkememizden verilen hüküm kimliği yazılı olan sanı

ğa tüm aramalara rağmen soruşturmalara rağmen bulunarak tebliğ edilmediği ve adreside tesbit 
edilemediğinden 7201 SK.nun 28, 29, 30, 31 maddeleri gereğince gereğince hükmün sanığa Ha
nen tebliğine, tebliğin ilandan 15 gün sonra yapılmış sayılacağı ve 7 gün sonrası kesinleştirilece
ği ilan olunur. 26676 

E. No 
K . No 
Sanık 

: 1999/88 
: 1999/436 
: Suphi Gülümser: Mehmet ve Medine'den olma. Suruç 8/8/1967 D.lu 

Karaboyunlu Mahallesi 53 Sokak 89/2 S.Y.'de ikamet eder. Hamallık 
yapar. Osmaniye 

: Ehliyetsiz Araç Kullanmak 
: 9/2/1999 
: 22/4/1999 
: 34.485.000 - TL . H.P.C. 

.: 2918 SK. 36, T C K . 119/5, 647 SK. 4, T C K . 72. 
Yukanda tarih ve numarası yazılı mahkememizden verilen hüküm kimliği yazılı olan sa

nığa tüm aramalara ve soruşturmalara rağmen bulunarak tebliğ edilmediği ve adreside tesbit edi
lemediğinden 7201 S.K.nun 28,29,30,31 maddeleri gereğince hükmün sanığa ilanen tebliğine, 
ilandan 15 gün sonra yapılmış sayılacağının ve 7 gün sonrası kesinleştirileceği ilan olunur. 

26677 

Suç 
Suç Tarihi 
Karar Tarihi 
Ceza Miktan 
Tatbir Edilen K.M. : 

Nazilli Sulh Ceza Hakimliğinden : 
6831 S. Y.aykırılık suçundan sanık Yusuf ve Ayşe'den olma 1961 D.lu Durmuş Küçük hak

kında açılan kamu davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: 
Mahkememizin 14/7/1999 gün ve 1996/475 esas 1999/921 karra sayılı ilamı ile; 
Hüküm: Gerekçeli kararda açıklandığı üzere, 
Sanığın eylemine uyan 6831 S.Y.nın 93/2, 93/3, T C K . 59; 81/2-Son, maddeleri gereğince 

1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandınlmasına, 
92.977.500 - T L . ağaçlandırma giderinin sanıktan alınarak müdahil idareye verilmesine, 
Dava konusu yer üzerinde bulunan tehsis niteliğindeki 5 adet fidanın 6831 S.Y.nın 93/4 

maddesi gereğince müsaderesine, 
3.000.000 - T L . maktu ve 18.306.720 - TL . nispi ücreti vekaletin sanıktan alınarak müda

hil idareye verilmesine, 
6.888.024- T L . nispi ilan harcının sanıktan tahsiline, 
Mahkemece yapılan 42.399.000 - T L . yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair sanığın 

yokluğunda yasa yolu açık olmak üzere verilen karar sanığa tebliğ edilememiş vede yapılan bütün 
araştırmalara rağmen adresi meçhul kaldığından karamı ilanen teBliğine karar verilmiş olup 

Karar gereğince 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen 
tebliği ile yine aynı kanunun 31. maddesi gereğince gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün-
sonra kesinleşeceği karardan sonra yapılan masraflann sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olu
nur. 26713 
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istanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1998/727 
K . No : 1999/195 
Davacı : K . H . 
Sanık : Erdoğan Güngör: Metin oğlu Sayime'den doğma 1976 D.lu Ardahan Çıldır 

Öncül Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Abdi İpekçi Cad. No: 19 D. 2 Kartal ad
resinde ikamet eder. 

Suç : Hırsızlık 
Suç Tarihi : 26/11/1998 
Dosya İncelendi Gereği Düşünüldü: 
Hırsızlık suçundan sanık Erdoğan Güngör hakkında Mahkememizce TCK.nun 491/3, 62, 

59, 81/2, ve 40 maddeleri gereğince 7 ay 23 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş 
olup. verilen karar gıyabi olduğundan sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tebliğine, ilan tari
hinden 15 gün sonra tebliğ edilip kesinleşmiş sayılmasına, ilan bedelinin sanıktan tahsiline karar 
verildi. 26710 

Sultandağı Sulh Ceza Hakimliğinden! : 
E. No : 1998/212 
K . N o : 1999/31 
Sanık -. Mazlum Kurt: Mehmet ile Nefis'den olma Nizip 1945 D.lu. Gaziantep İli Nizip İl

çesi Fevkani Mah. nüfusa kayıtlı olup Atatürk Bulvarı No: 36'da Gaziantep'de oturur. 
26/3/1998 suç tarihinde 2918 sayılı karayolları trafik yasasının 51/2-a maddesine muhale

fet ettiğinden bahisle sanığın mahkememizin 9/3/1999 gün ve 1998/212 esas 1999/31'karar sayılı 
kararı ile 2918 SK. 51/3-a. maddesi uyarınca sanığa ait Gaziantep Trafik Müdürlüğünce 12/7/1972 
tarihinde verilen B.sınıfı 11105 sıra nolu sürücü belgesinin bir yıl süreyle alınmasına 150.000-
TL. yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiştir. 

İlandan başlayarak 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 
26695 

Vezirköprü Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1997/1069 
K . No : 1997/1344 
Trafik Kanununun 36 ncı maddesine muhalefet suçundan sanık İzmit İli, Kandıra İlçesi, 

Eğercili Köyü nüfusuna kayıtlı olup, 6. Cehrilik Sokak Vezirköprü adresinde mukim, Ar i f ve Gül-
fidan oğlu, 1964 D.lu Yaşar Tunçkıran hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda, 
mahkememizin 29/12/1997 tarih, 1997/1069 Esas, 1997/1344 karar sayılı hükmü ile sanığın 4262 
sayılı Yasa ile değişik 2918 sayılı Yasanın 36. T C K . 119, 647 sayılı Yasanın 4. ve T C K . 72. mad
desi gereğince sonuç olarak 10.935.000 - T L . hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar veril
miştir. 

Anılan gıyabi hüküm tüm aramalara rağmen sanık Yaşar Tunçkıran'a tebliğ edilemediğin
den ilanen tebliğine karar verilmiş olup ilanın Resmi Gazete'de ilan edilmesinden 15 gün sonra 
tebliğ olunmuş sayılacağı ilan ücretinin sanık Yaşar Tunçkıran'dan.alınmasına ilanen tebliğ olu
nur. ' 26125 

E. No : 1997/1023 
K . No : 1997/1340 
Trafik Kanununun 36 ncı maddesine muhalefet suçundan sanık Kayseri İli Merkez nüfu

suna kayıtlı olup, Yavuzlar Mahallesi, Yüce Sokak No: 4 Kayseri adresinde mukim, Mehmet ve 
Hatice oğlu, 1965 D.lu Gazi Bedük hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda, 
mahkememizin 29/12/1997 tarih, 1997/1023 Esas, 1997/1340 karar sayılı hükmü ile sanığın 4262 
sayılı Yasa ile değişik 2918 sayılı Yasanın 36, T C K . 119, 647 sayılı Yasanın 4. ve T C K . 72. mad
desi gereğince sonuç olarak 10.935.000 - T L . hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar veril
miştir. 

Anılan gıyabi hüküm tüm aramalara rağmen sanık Gazi Bedük'e tebliğ edilemediğinden 
ilanen tebliğine karar verilmiş olup ilanın Resmi Gazete'de ilan edilmesinden 15 gün sonra tebliğ 
olunmuş sayılacağı ilan ücretinin sanık Gazi Bedük'ten alınması ilanen tebliğ olunur. 

26724 
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Sultanbeyli Sulh Ceza Hakimliğinden : 
•E. No : 1999/444 
K . No : 1999/617 
2918 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık sanık olup Bolu İli Göynük İlçesi Kuyupınar 

Cilt: 026, K.Sıra: 0012'de nüfusa kayıüı Hasan ve Hacer'den olma, 20/3/1949 Göynük doğumlu 
Necdet Orhan tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. 

Mahkememizin 14/7/1999 tarih ve 1999/444 Esas, 1996/617 Karar sayılı ilamı ile 2918 sa
yılı yasanın 48/5 Maddesi uyarınca 3 ay süre ile ehliyetinin geri alınması cezası ile cezalandırıldı
ğı, ilamın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, aynı ka
nunun 31. maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihden 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayıl
masına karar verildi. 26793 

E . No : 1998/582 
K . No : 1999/89 
2918 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık olup Bitlis Hizan İlçesi Karlıtepe Cilt: 0020, 

K . Sıra: 0025'de nüfusa kayıtlı Kasım ve Gülperi'den olma, 1/4/1966 Hizan doğumlu Halit Acun 
tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. 

Mahkememizin 17/2/1999 tarih ve 1998/582 esas, 1999/89 karar sayılı ilamı ile 2918 sa
yılı Yasanın 36, T C K . 72, 119. Maddeleri uyarınca 34.485.000 - TL . hafif para cezası ile cezalan
dırılmış olup ilamın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince ilanen tebli
ğine, aynı kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihden 15 gün içerisinde tebligatın ya
pılmış sayılmasına karar verildi. 26794 

E . No : 1998/494 
K . No : 1999/447 
Bıçakla müessir fiil suçundan sanık olup Elazığ İli Kovancılar İlçesi Fahribey Köyü Cilt: 

0075 K.Sıra: 0005'de nüfusa kayıtlı İsmail ve Aslıhan'dan olma, 5/5/1982 Palu doğumlu Serdar 
Sertkaya tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. 

Mahkememizin 4/6/1999 tarih ve 1998/494 Esas, 1999/447 Karar sayılı ilamı ile T C K . 
456/4, 457/1, 55/3, 647 S.Y.6 Maddeleri uyarınca 764.666 - TL . ağır para cezası ile cezalandırıl
dığı ve işbu cezası tecil edilmiş olup ilamın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ye 29. Maddeleri ge
reğince ilanen tebliğine, aynı kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihden 15 gün içe
risinde tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildi. 26795 

Balıkesir Sulh Ceza Hakimliğinden : 
1999/762-895 
Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Batman İli Kozluk İlçesi Gümüş Örgü mahal

lesi nüffusuna kayıtlı ve halen 1354 Sokak Uıfa Apt. No: 4 Karşıyaka/İzmir adresinde oturur A l i 
ve Emine oğlu 1968 doğumlu Mehmet Emin Aslangray hakkında mahkememizce 17/6/1999 gün 
ve 1999/762-895 sayılı karar ile 2918 S.K.nun 118. maddesi gereğince Sürücü belgesinin 2 Ay sü
re ile geri alınmasına dair gıyabi hüküm sanığın tüm aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemedi
ğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanına, ilan masrafının sanıktan tah
siline, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen olunur. 

26806 

1999/279-316 : 

Müessir fi i l suçundan sanık Osmaniye İli Sumbas İlçesi Düğenli Köyü nüfusuna kayıtlı ve 
halen Fatih Mahallesi Subayevleri 68. Sokak No: 10 Mezitli/Mersin adresinde oturur, Basri ve 
Dudu oğlu, 1976 doğumlu Timur Kılıççeker hakkında mahkememizce 22/3/1999 gün ve 
1999/279-316 sayılı karar ile TCK. 'nun 456/4, 3506/2-1, T C K . 457/1, maddeleri uyarınca toplam; 
2.026.666 - T L . ağır para cezasına dair gıyabi hüküm sanığın tüm aramalara rağmen bulunup teb
liğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanına, ilan 
masrafının sanıktan tahsiline, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen 
tebliğ olunur. ; . : v . c 26807 
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Marmara Ereğlisi Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No 
K . No 
Sanık 

Suç 
Suç Tr. 
Karar Tr. 

1999/45 
1999/52 
Ahmet Duygu: Hüseyin oğlu 1967 D.lu Hasiye'den olma, Edirne Keşan, 
Aşağızaferiye Mahl.Nüf. Kay. olup ayni yerde oturur. 
Alkollü araç kullanmak. 
21/3/1999 
18/5/1999 

Yukarıda adı geçen sanık hakkında mahkememizden verilen ehliyetinin Üç ay süre ile ge
ri alınmasına ilişkin karar sanığın açık adresinin bilinememesi nedeniyle tebliğ edilememiş olup, 
kararın Resmi Gazete yolu ile tebliğine karar verilmiş olmakla. İşbu ilanın yayın tarihinden itiba
ren bir hafta süre kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 26809 

E . No 
K . No 
Sanık 

Suç 
Suç Tr. 
Karar Tr. 

1997/62 
1999/16 
Yücel Ekelik, Yusuf oğlu Hamdiye'den olma İst. 24/9/1964 D.lu Elazığ-
Baskil İlçesi Kumlutarîa Nüf. Kay. olup, halen K.Mustafapaşa-İst. adre
sinde oturur. 
Hırsızlık 
20/3/1997 
5/2/1999 

Yukarıda adı geçen sanık hakkında Marmara Ereğlisi Sulh Ceza Mahkemesince verilen ka
rar gereğince sanığın 1 yıl 2 ay hapis cezası ile tecziyesine karar verilmiş olmakla. Karar sanığın 
açık adresinin tesbit edilememesi nedeniyle tebliğ edilememiş olup, kararın Resmi Gazete yolu ile 
ilanına karar verilmiş olmakla. İşbu ilanın yaym tarihinden itibaren bir hafta sonra kesinleşmiş sa
yılacağı ilan olunur. 26810 

Silopi Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No 
K . N o 
Sanık 

Suç Tarihi 

1996/1724 
1999/163 
Hüseyin Aydoğdu, Hasan ve Kezban oğlu, 1971 D.lu, Samsun İli Alaçam 
İlçesi Yeni Cami Mah. Nüf. Kay. 

: 2/5/1995 
Karar Tarihi : 16/3/1999 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında açılan kamu davasının yapılan açık yargılama
sı sonunda, davanın 353 sayılı 4191 SK. ile değişik yasanın 17. maddesine göre, sanık terhis edil
mekle, Askeri Mahkemenin görevi sona eremeyeceği ve davanın Askari yargı yerinde görülmesi 
gerektiği anlaşıldığından, 

Mahkememizin görevsizliğine, 
Dosyanın mahkememiz ile Gaziantep Askeri Mahkemesi arasında olumsuz yargı yeri 

uyuşmazlığı çıktığından, uyuşmazlık mahkemesine gönderilmek üzere Silopi Cumhuriyet Savcı
lığına Tevdiine, dair yokluğunda verilen hüküm, sanığa tebliğ edilemediğinden ve yapılan araştır
malar sonucu adresi meçhul kalıp, gıyabi hükmün gazete ile ilanen tebliği gerektiğinden 7201 sa
yılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 26837 
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Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : ¡997/520 
K . No : 1997/541 
Karar Tar. : 5/9/1997 
Sanık : Mehmet Can Çelik: Mehmet oğlu, Gülü'den olma, 1953 D.lu, Diyarba

kır t l i , Hani İlçesi, Anıl Mah. Nüf. kayıtlı olup, halen 822 Sk. No: 13 
Agora/İzmir adresinde ikamet eder. 

Suç : Kumar oynatmak. 
Kanun Mad. : T C K . 567/1, 647 S.Y. 4, T C K . 36 Maddesi. 
Hüküm : 735.000 - TL. Hafif para cezası, suç eşyasının müsaderesi. 

Yukarıda kimliği yazılı sanığa mahkememizden verilen karar tüm aramalara rağmen bulu
nup tebliğ edilemediğinden 7201 S.Tebligat Kan.'ca Resmi Gazete İlanen tebliğine karar verilmiş 
olup, iş bu hüküm özetinin Resmi Gazete ilanından itibaren 15 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayı
lıp 15 gün içerisinde kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 

26819 

E. No : 1997/662 
K . No .1997/992 
Karar Tar. : 30/12/1997 
Sanık : Cuma Arslan-Sıtkı ve Dudu'dan olma 1954 D.lu, K.Maraş Afşin İlç. Tar-

lacık Köyü Nüf. kayıtlı, halen 2881 Sk. No: 27 Bozyaka/İzmir adresinde 
mukim. 

Suç : 2918 S.Ya.Muh. 
Kanun Mad. : 2918 S:Y. 36, T C K . 119/5, 647 S.Y. 4, T C K . 72. Mad. 
Hüküm : 10.935.000 - T L . Hf. para cezası. 

Yukarıda kimliği yazılı sanığa mahkememizden verilen karar tüm aramalara rağmen bulu
nup tebliğ edilemediğinden 7201 S.Tebligat Kan.'ca Resmi Gazete İlanen tebliğine karar verilmiş 
olup, iş bu hüküm özetinin Resmi Gazete ilanından itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılıp 
7 gün içerisinde kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 

26820 

E. No 
K . No 
Karar Tar. 
Sanık 

Suç 
Hüküm 

: 1998/189 
: 1998/342 
: 28/5/1999 
: Murat Hoşgörmez: Rafet ve Demirhane'den olma 1967 D.lu, İstanbul-

Eyüp İlç. Cuma Mah. Nüf. kayıtlı olup halen, Arslanlar Cad. No: 7 K u 
şadası adesinde mukim. 

: 3167 S.K.Muh. 
: 1.890.000 - T L . Ağır para cezası. 

Yukarıda kimliği yazılı sanığa mahkememizden verilen karar tüm aramalara rağmen bulu
nup tebliğ edilemediğinden 7201 S.Tebligat Kan.'ca Resmi Gazete İlanen tebliğine karar verilmiş 
olup, iş bu hüküm özetinin Resmi Gazete ilanından itibaren 8 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılıp 
7 gün içerisinde kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 

26821 
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Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No 
K . No 
Karar Tar. 
Sanık 

Kanun Mad. 
Hüküm 

1997/726 
1997/896 
19/12/1997 
Ahmet Ünlü: Osman ve Zekiye'den olma 1965 D.lu, Türkmen Mah. 2. 
Sevinç Çıkmazı Ramazanağa Apt. No: 3/1 Kuşadası adresinde mukim. 

: TCK.456/4 , 19, 3506 S.Y.TCK. 457/1, 36 Mad. 
: 1.528.888 - TL . Ağ.Rcezası, bıçağın müsaderesi 

Yukarıda kimliği yazılı sanığa mahkememizden verilen karar tüm aramalara rağmen bulu
nup tebliğ edilemediğinden 7201 S.Tebligat Kan.'ca Resmi Gazete İlanen tebliğine karar verilmiş 
olup, iş bu hüküm özetinin Resmi Gazete ilanından itibaren 8 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılıp 
7 gün içerisinde kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 

26822 

E . No : 1998/1145 
K . No : 1998/1283 
Sanık : Şaban Akot: Nuri ve Nazile'den olma, 1969 D.lu, Ordu, Korgan İlç. Sa-

nalıç Mah. Nüf. kayıtlı olup, halen Şekerler Madencilik Şantiyesinde ça
lışır Söke 

Suç : 2918 S.Ya.Muh. 
Kanun Mad. : 2918 S.Y. 36, T C K . 119/5, 647 S.Y. 4, T C K . 72. Mad. 
Hüküm : 19.485.000 - TL . Hf. para cezası. 

Yukarıda kimliği yazılı sanığa mahkememizden verilen karar tüm aramalara rağmen bulu
nup tebliğ edilemediğinden 7201 S.Tebligat Kan.'ca Resmi Gazete İlanen tebliğine karar verilmiş 
olup, iş bu hüküm özetinin Resmi Gazete ilanından itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılıp 
7 gün içerisinde kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 

26823 

E . No : 1998/306 
K . No : 1998/591 
Karar Tar. : 14/8/1998 
Sanık : Abdullah Öner-Ahmet ve Ayşan'dan olma, 1955 D.lu, Muş-Malazgirt İlç. 

Laledağı Köyü Nüf. kayıtlı halen aynı köyde mukim. 
Suç : 3167 S.K.Muh. 
Kanun Maddesi : 3167 S.K. 13/1, T C K . 119/5, Mad. 
Hüküm : 6.840.000 - TL . Ağ. P.cezası 

Yukarıda kimliği yazılı sanığa mahkememizden verilen karar tüm aramalara rağmen bulu
nup tebliğ edilemediğinden 7201 S.Tebligat Kan.'ca Resmi Gazete İlanen tebliğine karar verilmiş 
olup, iş bu hüküm özetinin Resmi Gazete ilanından itibaren 8 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılıp 
7 gün içerisinde kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 

26824 
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Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. N o : 1999/670 
Sanık : Vahdettin Yıldırım - Nadir ve Elmas'tan olma 1965 D.lu Denizli Merkez Çamlık 

Mah. Nüf. kayıtlı halen Saraylar Mah. 493 Sok. Cillov Apt. Kat. 4-1 2-2 Denizli. 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Vahdettin Yıldırım Eylemine uyan 3167 

Sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince asgari para cezası olan 4.560.000-TL. ile yargılama gide
rini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yetkili merciye yatırması halinde kamu davasının or
tadan kaldırılacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin subuti halinde cezasının TCY.nın 
119. maddesi gereğince yan oranında arttırılarak hükümolunacağı, duruşmaya gelmemesi halinde 
C M U K . 225. Maddesi gereği duruşmaya gıyapta devam olunacağı duruşmanın 12/11/1999 günü
ne bırakıldığı, sanığın adresinin ilan yapıldığı tarihten 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilan olunur. 27054 

E. N o : 1999/564 
Sanık : Selman Duatepe - Osman ve Gülser'den olma 1979 D.lu Babadağ İlçesi Gündoğ-

du Mah. Nüf. kayıtlı halen Oğuzhan Cad. No: 10 Denizli. 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Selman Duatepe Eylemine uyan 3167 Sa

yılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince asgari para cezası olan 4.560.000 - T L . ile yargılama gideri
ni tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yetkili merciye yatırması halinde kamu davasının orta
dan kaldınlacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin subuti halinde cezasının TCY.nın 
119. maddesi gereğince yan oranında arttınlarak hükümolunacağı, duruşmaya gelmemesi halinde 
C M U K . 225. Maddesi gereği duruşmaya gıyapta devam olunacağı duruşmanın 12/11/1999 günü
ne bırakıldığı, sanığın adresinin ilan yapıldığı tarihten 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilan olunur. 27055 

E. N o : 1999/661 
Sanık : Vahdettin Yıldırım - Nadir ve Elmas'tan olma 1965 D.lu Denizli Merkez Çamlık 

Mah. Nüf. kayıtlı halen Saraylar Mah. 493 Sok. İllov Apt. No: 4-1 Kat. 2-2 Denizli. 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Vahdettin Yıldınm Eylemine uyan 3167 

Sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince asgari para cezası olan 4.560.000,-TL. ile yargılama gide
rini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yetkili merciye yatırması halinde kamu davasının or
tadan kaldınlacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin subuti halinde cezasının TCY.nın 
119. maddesi gereğince yarı oranında arttırılarak hükümolunacağı, duruşmaya gelmemesi halinde 
C M U K . 225. Maddesi gereği duruşmaya gıyapta devam olunacağı duruşmanın 12/11/1999 günü
ne bırakıldığı, sanığın adresinin ilan yapıldığı tarihten 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilan olunur. 27056 

E. N o : 1999/681 
Sanık : Vahdettin Yıldınm - Nadir ve Elmas'tan olma 1965 D.lu Denizli Merkez Çamlık Mah. 

Nüf. kayıtlı halen Saraylar Mah. 493 Sok. No: 4-1 İllov Apt. Kat. 2-2 Denizli. 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Vahdettin Yıldınm Eylemine uyan 3167 

Sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince asgari para cezası olan 4.560.000,-TL. ile yargılama gide
rini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yetkili merciye yatırması halinde kamu davasının or
tadan kaldınlacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin subuti halinde cezasının TCY.nın 
119. maddesi gereğince yan oranında arttırılarak hükümolunacağı, duruşmaya gelmemesi halinde 
C M U K . 225. Maddesi gereği duruşmaya gıyapta devam olunacağı duruşmanın 12/11/1999 günü
ne bırakıldığı, sanığın adresinin ilan yapıldığı tarihten 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilan olunur. 27057 
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Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . N o : 1999/574 
Sanık : Selman Duatepe - Osman ve Gülser'den 1979 D.lu Babadağ İlçesi Gündoğdu Mah. 

Nüf. kayıtlı halen Oğuzhan Cad. No: 10 Denizli. 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Vahdettin Yıldırım Eylemine uyan 3167 

Sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince asgari para cezası olan 4.560.000,-TL. ile yargılama gide
rini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yetkili merciye yatırması halinde kamu davasının or
tadan kaldırılacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin subuti halinde cezasının TCY.nın 
119. maddesi gereğince yarı oranında arttırılarak hükümolunacağı, duruşmaya gelmemesi halinde 
C M U K . 225. Maddesi gereği duruşmaya gıyapta devam olunacağı duruşmanın 12/11/1999 günü
ne bırakıldığı, sanığın adresinin ilan yapıldığı tarihten 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilan olunur. 27052 

E. N o : 1999/696 
Sanık : Zafer Sezgin - Ramazan ve Aynur'dan olma 1966 D.lu Denizli Merkez Bağbaşı Ka

sabası Nüf. kayıtlı halen Sezgin Likit Gazı San. ve Tic. Lld. Şti. Yetkilisi Denizli. 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Zafer Sezgin Eylemine uyan 3167 Sayılı 

Yasanın 13/1 maddesi gereğince asgari para cezası olan 7.860.000,-TL. ile yargılama giderini teb
liğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yetkili merciye yatırması halinde kamu davasının ortadan kal
dırılacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin subuti halindexezasının TCY.nın 119. mad
desi gereğince yan oranında arttırılarak hükümolunacağı, duruşmaya gelmemesi halinde C M U K . 
225. Maddesi gereği duruşmaya gıyapta devam olunacağı duruşmanın 12/11/1999 gününe bırakıl
dığı, sanığın adresinin ilan yapıldığı tarihten 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilan 
olunur. 27050 

E. No: 1999/847 
Sanık : Kemal Ankan - Şükrü ve Şaziye'den olma 1935 D.lu Denizli Merkez Dükkanönü 

Mah. Nüf. kayıtlı halen Hastane Cad. 494 Sok. No: 6/3 Denizli. 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Kemal Ankan Eylemine uyan 3167 Sayılı 

Yasanın ¡3/1 maddesi gereğince asgari para cezası olan 7.860.000,-TL. ile yargılama giderini teb
liğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yetkili merciye yatırması halinde kamu davasının ortadan kal
dırılacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin subuti halinde cezasının TCY.nın 119. mad
desi gereğince yarı oranında arttırılarak hükümolunacağı, duruşmaya gelmemesi halinde C M U K . 
225. Maddesi gereği duruşmaya gıyapla devam olunacağı duruşmanın 12/11/1999 gününe bırakıl
dığı, sanığın adresinin ilan yapıldığı tarihten 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilan 
olunur. ' 27045 

E. No : ! 999/829 
Sanık : Hayrettin Bağcı - H.Hüsnü ve Behide'den olma 1953 D.lu Uşak İli İşme İlçesi Üçey-

lül Nüf. kayıtlı halen Kayalık Cad. Palitlibağ Mah. No: 184 Denizli'de oturur. 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Hayrettin Bağcı Eylemine uyan 3167 Sa

yılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince asgari para cezası olan 60.000.000,-TL. ile yargılama gideri
ni tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yetkili merciye yatırması halinde kamu davasının orta
dan kaldırılacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin subuti halinde cezasının TCY.nın 
119. maddesi gereğince yarı oranında arttınlarak hükümolunacağı, duruşmaya gelmemesi halinde 
C M U K . 225. Maddesi gereği duruşmaya gıyapta devam olunacağı duruşmanın 12/11/1999 günü
ne bırakıldığı, sanığın adresinin ilan yapıldığı tarihten 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilan olunur. - '" 27046 



Sayfa: 130 RESMÎ G A Z E T E 4 Kasım 1999 - Say ı : 23866 

Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . N o : 1999/842 
Sanık: Mehmet Turgut - A l i ve Meral'den olma 1962 D.lu Denizli Merkez Uçancıbaşı 

Mah. Nüf. kayıtlı halen 2. Ticaret Yolu No: 70 D. 3 Denizli. 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Mehmet Turgut Eylemine uyan 3167 Sayı

lı Yasanın 13/1 maddesi gereğince asgari para cezası olan 60.000.000,-TL. ile yargılama giderini 
tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde, yetkili merciye yatırması halinde kamu davasının ortadan 
kaldırılacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin subuti halinde cezasının TCY.mn 119. 
maddesi gereğince yan oranında arttırılarak hükümolunacağı, duruşmaya gelmemesi halinde 
C M U K . 225. Maddesi gereği duruşmaya gıyapta devam olunacağı duruşmanın 12/İ1/1999 günü
ne, bırakıldığı, sanığın adresinin ilan yapıldığı tarihten 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilan olunur. 27047 

E. N o : 1999/841 
Sanık: Burhan Candan - Mehmet ve Lezize'den olma 1955 D.lu Denizli Merkez Çaybaşı 

Mah. Nüf. kayıtlı halen 3. Sanayi Sitesi Sümer Altı Denizli. 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Burhan Candan Eylemine uyan 3167 Sayı

lı Yasanın 13/1 maddesi gereğince asgari para cezası olan 60.000.000,-TL. ile yargılama giderini 
tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yetkili merciye yatırması halinde kamu davasının ortadan 
kaldırılacağı, aksi halde yatgılamaya devamla eyleminin subuti halinde cezasının TCY.nın 119. 
maddesi gereğince yan oranında arttırılarak hükümolunacağı, duruşmaya gelmemesi halinde 
C M U K . 225. Maddesi gereği duruşmaya gıyapta devam olunacağı duruşmanın 12/11/1999 günü
ne bırakıldığı, sanığın adresinin ilan yapıldığı tarihten 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilan olunur. 27041 

E. N o : 1999/858 
Sanık : A l i Kayan - Nebi ve Hava'dan olma 1965 D.lu Denizli Acıpayam İlçesi Karahü-

yükavşan Nüf. kayıtlı halen Bağbaşı Beldesi Merkez Mah. Vatan Cad. No: 6090 
Denizli'de oturur. 

3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık A l i Kayan Eylemine uyan 3167 Sayılı Ya
sanın 13/1 maddesi gereğince asgari para cezası olan 60.000.000,-TL. ile yargılama giderini teb
liğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yetkili merciye yatırması halinde kamu davasının ortadan kal
dırılacağı, aksi halde yargılamaya devamla eyleminin subuti halinde cezasının TCY.nın 119. mad
desi gereğince yarı oranında arttınlarak hükümolunacağı, duruşmaya gelmemesi halinde C M U K . 
225. Maddesi gereği duruşmaya gıyapta devam olunacağı duruşmanın 12/11/1999 gününe bırakıl
dığı, sanığın adresinin ilan yapıldığı tarihten 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilan 
olunur. 27042 

Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1999/54 
K . No : 1999/825 
3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan mahkememizin 8/6/1999 tarihli ilamı ile 3167 Sa 

13/1, 3506, T C K . 119 maddeleri gereğince 6.840.000,-TL. ağır para cezasına hükümlü Bilal oğlu 
1972 D.lu A l i Osman Genç hakkındaki gıyabı ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve ken
disine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hü
kümlüye kararın alenen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağı ve ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 27011 

E. No : 1999/559 
K. No : 1999/1058 
Ehliyetsiz vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 5/7/1999 tarihli ilamı ile 2918 Sa. 

36 Mad, T C K . 119, 647/4, 72 maddeleri gereğince 23.035.000-TL. hafif para cezasına hükümlü 
Kalo oğlu 1970 D.lu Mahmut Narin hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadı
ğı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı 
geçen hükümlüye kararın alenen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün son
ra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 27012 
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Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1999/822 
Sanık : Süleyman Çırık - Hasan ve Fatma'dan olma 1962 D.lu Uşak İli Karahallı İl

çesi kaykıllı Nüf. kayıtlı olup halen Denizli Merkez Sümer Mah. Eski Çal Yo
lu Üzeri No: 82 de oturur. 

Suç : 3167 Sayılı Yasaya muhalefet 
Suç Tarihi : 13/8/1999 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 

119. maddesi gereğince suç tarihi itibariyle, 60.000.000 - T L . Ağır para cezası ile yargılama gide
rini tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde merciine yatırıp makbuzunu dosyamıza ib
raz etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı, Aksi halde yargılamaya devamla eylemi
nin subutu halinde cezası yan nisbetinde arttırılarak hüküm olunacağı, C M U K . 225. maddesi ge
reğince duruşmaya gelmese bile gıyabinda karar verileceği, duruşmanın 7/12/1999 günü saat: 9.00 
da olduğunun ilanına, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 
15. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 27037 

E. No : 1999/816 
Sanık : Mehmet Akyıldız - Hasan ve Gülser oğlu 1966 D.lu Manisa İli Sarıgöl İlçesi 

Dindarlı Köyü Nüf. kayıtlı olup halen aynı yerde oturur. 
Suç : 3167 Sayılı Yasaya muhalefet 
Suç Tarihi : 10/5/1999 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 

119. maddesi gereğince suç tarihi itibanyle, 4.560.000,-TL. Ağır para cezası ile yargılama gideri
ni tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde merciine yatınp makbuzunu dosyamıza ibraz 
etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldınlacağı, Aksi halde yargılamaya devamla eyleminin 
subutu halinde cezası yarı nisbetinde arttırılarak hüküm olunacağı, C M U K . 225. maddesi gereğin
ce duruşmaya gelmese bile gıyabinda karar verileceği, duruşmanın 7/12/1999 günü saat: 9.00 da 
olduğunun ilanına, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 
15. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 27038 

E. No : 1999/829 
Sanık : Feridin Altaş - Hasan ve Zennure oğlu 1963 D.lu Malatya İli Battalgazi İlçe

si Alacakapı Mah. Nüf. kayıtlı olup halen Denizli Merkez Halk Cad. Karmuş 
İşhanında oturur. 

Suç : 3167 Sayılı Yasaya muhalefet 
Suç Tarihi : 2/8/1999 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 

119. maddesi gereğince suç tarihi itibariyle, 60.000.000,-TL. Ağır para cezası ile yargılama gide
rini tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde merciine yatırıp makbuzunu dosyamıza ib
raz etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı, Aksi halde yargılamaya devamla eylemi
nin subutu halinde cezası yarı nisbetinde arttırılarak hüküm olunacağı, C M U K . 225. maddesi ge
reğince duruşmaya gelmese bile gıyabinda karar verileceği, duruşmanın 7/12/1999 günü saat: 9.00 
da olduğunun ilanına, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 
15. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 27039 
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Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1999/820 
Sanık : Ömer Şenyuva - Hasan Hüsne ve Vahide oğlu 1939 D.lu Erzincan İli Kemah 

İlçesi Ortadirek Nüf. kayıtlı olup halen Denizli Merkez Delikliçınar Mah.si 
887 Sok. Nire Teks. San. ve Tic. Ltd. Şirket Yetkilisi. 

Suç : 3167 Sayılı Yasaya muhalefet 
Suç Tarihi : 3/8/1999 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 

119 maddesi gereğince suç tarihi itibariyle, 60.000.000,-TL. Ağır para cezası ile yargılama gide
rini tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde merciine yatırıp makbuzunu dosyamıza ib
raz etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı, Aksi halde yargılamaya devamla eylemi
nin subutu halinde cezası yan nisbetinde arttırılarak hüküm olunacağı, C M U K . 225. maddesi ge
reğince duruşmaya gelmese bile gıyabinda karar verileceği, duruşmanın 7/12/1999 günü saat: 9.00 
da olduğunun ilanına, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 
15. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 27040 

E. No : 1999/841 
Sanık : Nuri Doğan - Hasan Hüseyin ve Emine oğlu 1939 D.lu Denizli Merkez Gü-

müşçay Kasabası Gümüşçay Mah.si Nüf. kayıtlı olup halen Kaynarca Mevkii 
No: 15 de 

Suç : 3167 Sayılı Yasaya muhalefet 
Suç Tarihi: 2/8/1999 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 

119. maddesi gereğince suç tarihi itibanyle, 60.000.000,-TL. Ağır para cezası ile yargılama gide
rini tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde merciine yatınp makbuzunu dosyamıza ib
raz etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı, Aksi halde yargılamaya devamla eylemi
nin subutu halinde cezası yan nisbetinde arttınlarak hüküm olunacağı, C M U K . 225. maddesi ge
reğince duruşmaya gelmese bile gıyabinda karar verileceği, duruşmanın 7/12/1999 günü saat: 9.00 
da olduğunun ilanına, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 
15. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 27043 

E. No : 1999/839 
Sanık : Emin Cabbaroğlu - Mustafa ve Medine oğlu 1963 D.lu Tavas İlçesi Medet 

Köyü Nüf. kayıtlı olup halen aynı köyde oturur. 
Suç : 3167 Sayılı Yasaya muhalefet 
Suç Tarihi: 23/8/1999 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 

119. maddesi gereğince suç tarihi itibanyle, 60.000.000,-TL. Ağır para cezası ile yargılama gide
rini tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde merciine yatınp makbuzunu dosyamıza ib
raz etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldınlacağı, Aksi halde yargılamaya devamla eylemi
nin subutu halinde cezası yan nisbetinde arttınlarak hüküm olunacağı, C M U K . 225. maddesi ge
reğince duruşmaya gelmese bile gıyabında karar verileceği, duruşmanın 7/12/1999 günü saat: 9.00 
da olduğunun ilanına, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 
15. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 27044 
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Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1999/809 
Sanık : Emsal Serban - Mehmet ve Fatma Kızı 1973 D.lu Denizli İli Sarayköy İlçesi 

Hasköy Nüf. kayıtlı olup halen Denizli Merkez Atatürk Bulvarı T C M B . Kar
şısı No: 125 de oturur. 

Suç : 3167 Sayılı Yasaya muhalefet 
Suç Tarihi: 6/8/1999 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 

119. maddesi gereğince suç tarihi itibariyle, 60.000.000-TL. Ağır para cezası ile yargılama gide
rini tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde merciine yatırıp makbuzunu dosyamıza ib
raz etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı, Aksi halde yargılamaya devamla eylemi
nin subutu halinde cezası yan nisbetinde arttırılarak hüküm olunacağı, C M U K . 225. maddesi ge
reğince duruşmaya gelmese bile gıyabinda karar verileceği, duruşmanın 7/12/1999 günü saat: 9.00 
da olduğunun ilanına, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 
15. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 27048 

E. No : 1999/1999/826 
Sanık : Ömer Doğmuş - Mehmet ve Fatma oğlu 1942 D.lu Denizli İli Baklan İlçesi 

Boğaziçi Kasabası Nüf. kayıtlı olup halen Denizli Merkez Zafer Mah. 1008 
Sok. No: 35 de Doğmuş Tekstil Yetkilisi. 

Suç : 3167 Sayılı Yasaya muhalefet 
Suç Tarihi : 21/5/1999 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun 

119. maddesi gereğince suç tarihi itibariyle, 4.560.000,-TL. Ağır para cezası ile yargılama gideri
ni tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde merciine yatınp makbuzunu dosyamıza ibraz 
etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldınlacağı, Aksi halde yargılamaya devamla eyleminin 
subutu halinde cezası yan nisbetinde arttınlarak hüküm olunacağı, C M U K . 225. maddesi gereğin
ce duruşmaya gelmese bile gıyabinda karar verileceği, duruşmanın 7/12/1999 günü saat: 9.00 da 
olduğunun ilanına, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 
15. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 27049 

• 
Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1995/670 
K . No : 1998/844 
Davacı : K . H . 
Sanık : Şeref Gacer - Muhanem ve Ümmü'den olma Denizli 1936 D.lu Denizli 

Merkez Tekke Köyü Nüf. kayıtlı halen aynı köyde oturur. Almanya'da işçi 
olarak çalışır. 

Suç : Orman Kanununa muhalefet. 
Suç Tarihi : 26/8/1995 
Karar Tarihi: 2/12/1998 
Mahkememizden sanığa verilen 6831 . SK. 93/1. Mad.ce verilen 6. ay hapis cezası 647 

SK. 6. Mad. Tecilli İlam sanığa tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar 
verildi. 

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından 
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31. maddeleri gereği hüküm ilan edilmesine, ilan 

edildikten sonra 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 27053 
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Çeşme Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1998/90 
K . No : 1998/591 
Mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık Atilla oğlu Nahal'dan olma İzmir 1/6/1967 D.lu İz

mir Konak Altıntaş Mah.si Nüf. kayıtlı. Haluk Türkkal hakkında mahkememizin 31/8/1998 tarih 
ve 1998/90 - 591 esas ve karar sayılı ilamı ile sanığa TCK.nun 572/1, TCK.nun 81/2, 647 S.Y. 4. 
maddesi, gereğince 210.000,-TL. hafif para cezası verilmiş ve bu karar sanığın tüm aramalara rağ
men sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve Müteakip maddeleri 
gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve 7 gün içinde de kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sa
nıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 27070 

E. No : 1998/729 
K . No : 1998/816 
Eşyaya mühim bir ziyan vukuu suçundan sanık Halil Sabahattin oğlu Seza'dan olma İzmir 

15/1/1955 D.lu İzmir Narlıdere Çamlık Mah. Nüf. kayıtlı. İsmail Aktuğ hakkında mahkememizin 
5/11/1998 tarih ve 1998/729 - 816 esas ve karar sayılı ilamı ile sanığa TCK.nun 566/1, 3506 S.Y. 
ek 1. Mad. TCK.nun 24 Mad. aynı Yasanın ek 2. maddeleri gereğince 38O.O0O,-TL. hafif para ce
zası verilmiş ve bu karar sanığın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayı
lı Tebligat Kanununun 28. ve Müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanen teb
liğine. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve 7 gün için
de de kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 

27069 

E. No : 1998/853 
K . No : 1999/8 
Sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan sanık Ercan oğlu Necla'dan olma Balıkesir İli 

Merkez İlçesi Selimiye Mah. Nüf. kayıtlı Alper Koç hakkında mahkememizin 28/1/1999 tarih ve 
1998/853 - 1999/8 esas ve karar sayılı ilamı ile sanığa 2918 S.Y. 36/3, TCK.nun 119/5, TCK.nun 
55/3 ve 647 S.Y. 4. maddeleri gereğince Ve TCK.nun 72. maddeleri gereğince 12.990.000,-TL. ha
fif para cezası verilmiş ve bu karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 28. ve Müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanen 
tebliğine. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve 7 gün 
içinde de kararın kesinleşeceğinin ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olu
nur. 27068 

E. No : 1998/234 
K. No : 1998/592 
Eşyaya Mühim bir ziyan vermek suçundan sanık Lütfi ve Cavide'den olma Turgutlu 

16/4/1956 D.lu Turgutlu İlçesi Çömlekçi Mah. Nüf. kayıtlı. Hamza Havuz hakkında mahkememi
zin 31/8/1998 tarih ve 1998/234 - 592 esas ve karar sayılı ilamı ile sanığa TCK.nun 566/1 madde
si, 3506 S.Y. TCK.nun 24 maddesi gereğince 380.000,-TL. hafif para cezası verilmiş ve bu karar 
sanığa tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve Mü
teakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine. İlan tarihinden itibaren 15 
gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve 7 gün içinde de kararın kesinleşeceği ve ilan 
masraflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 27067 



4 Kasım 1999 - Say ı : 23866 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 135 

Çeşme Sulh Ceza Hakimiiğinden : 
E . No : 1998/758 
K . No : 1998/868 
Sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan sanık Kasım oğlu Zübeyde'den olma Diyadin 

2/5/1959 D.lu Ağrı İli Diyadin İlçesi Taşbasamak Köyü Nüf. kayıtlı. Kemal Özer hakkında mah
kememizin 26/11/1998 tarih ve 1998/758 - 868 esas ve karar sayılı ilamı ile sanığa 2918 S.Y. 4262 
Yasa ile değişik 36/3 Mad. TCK.nun 119/5, 647 S.Y. 4. maddeleri ve TCK.nun 72. maddeleri ge
reğince 19.485.000,-TL. hafif para cezası verilmiş ve bu karar sanığa tüm aramalara rağmen teb
liğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve Müteakip maddeleri gereğince hük
mün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ 
edilmiş sayılacağı ve 7 gün içinde de kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil 
edileceği ilanen tebliğ olunur. 27066 

E. N o : 1998/81 
K . No : 1998/831 
Çek karnesini bankaya süresinde iade etmemek suçundan sanık Moğens Bjarne Banğ Ru-

dolph hakkında mahkememizin 12/11/1998 tarih ye 1998/81 - 831 esas ve karar sayılı ilamı ile sa
nığa 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun ek 1. ve ek 2. maddeleri, TCK.nun 119/5 maddeleri ge
reğince 6.840.000,-TL. ağır para cezası verilmiş ve bu para cezası 647 sayılı Yasanın 6. maddesi 
gereğince Ertelenmiş olup, bu karar sanığa tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28. ve Müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanen 
tebliğine. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve 7 gün 
içinde de kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 

27064 • 
Balıkesir Sulh Ceza Hakimliğinden : 
1999/938 
Bıçakla yaralamak suçundan sanıklar Balıkesir İli İvrindi İlçesi Kayapa Köyü Nüf. kayıt

lı ve halen Kızpınar Mah.si 2. Sıra No: 8 Balıkesir adresinde oturur Hakkı ve Ayşe oğlu 1961 D.lu 
Remzi Kurt ile yine Hakkı ve Ayşe'den olma 1964 D.lu Adi l Kurt haklarında mahkememizce 
22/6/1999 gün ve 1999/938 - 951 sayılı karan ile her ik i sanık hakkında TCK.'nun 456/4, 3506/1 
- 2,457/1 ve 81/1. maddeleri gereğince ayn ayn 20.266.666,-TL. Ağır Para Cezası İle cezalandı-
nlmalanna dair gıyabi hüküm sanıklann tüm aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Kanunun 28. 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanına, ilan masrafının sanıklardan 
tahsiline, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur. 

27029 
1999/313 
Trafik Kanununa Muhalefet suçundan sanık Tokat İli Merkez İlçesi Mehmet Paşa Mah.si 

Nüf. kayıtlı ve halen İstanbul Bağcılar Yenimahalle 2. Sok. No: 41 İstanbul adresinde oturur Mus
tafa ve Esma oğlu 1954 D.lu Mustafa Araz hakkında mahkememizce 14/4/1999 gün ve 1999/313 
- 477 sayılı karar ile 2918 S.K.nun 118. maddesi uyannca sanığın Sürücü Belgesinin 2 Ay Süre İle 
Geri Alınmasına dair gıyabi hüküm sanığın tüm aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğin
den 7201 sayılı Kanunun 28. 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanına, ilan masrafının sanık
tan tahsiline, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur. 

27028 

1999/1161 - 1157 
Trafik Kanununa Muhalefet suçundan sanık Balıkesir İli Oruçgazi Mah.si Nüf. kayıtlı ve 

Bandırma Cad. No: 80/4 Balıkesir adresinde oturur, Yılmaz ve Nebahat oğlu 1962 D.lu Hasan Er
ten hakkında mahkememizce 15/7/1999 gün ve 1999/1161 - 1157 sayılı karar ile 2918 S.K.nun 
48/5. maddesi uyannca sanığın Sürücü Belgesinin 3 Ay süre İle geri alınmasına ilişkin gıyabi hü
küm sanığın tüm aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. 29 
ve müteakip maddeleri gereğince ilanına, ilan masrafının sanıktan tahsiline, ilan tarihinden itiba
ren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur. 27027 
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Yozgat Sulh Ceza hakimliğinden : 
E . No : 1999/51 
K. No : 1999/160 
Sürücü belgesiz araç kulllanmak suçundan hükümlü - sanık Ahmet oğlu, Havva'dan olma, 

1980 D.lu Yozgat - Cihanpaşa Köyü Nüf. kayıtlı Kadir Erbaş'ın Mahkememizce 23/3/1999 tarih 
ve 1999/51 E. 1999/160 karar sayılı ilamı ile 2918 sayılı Yasanın 36/3 T C K . 119 647 S.K. 4 ve 
TCK.nun 72 nci maddeleri gereğince neticeten 34.485.000-TL. hafif para cezasıyla cezalandırıl
masına karar verilmiş, sanığın aramalara rağmen bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Yasasının 28/29 ve devamı maddeleri gereğince hükmün Resmi Ga-
zete'de ilanen tebliğine, tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağı ilan olu
nur. 27007 

Konya - Ereğli Sulh Ceza Hakimliğinden : 
• E. No : 1998/1116 

K. No : 1998/1104 
Akkollü araç kullanmak suçundan sanık Mustafa ve Neziha oğlu Ereğli Bulgurluk Köyü 

Nüf. kayıtlı olup aynı yerde oturur Selami Çetin hakkındaki kamu davası sanığın gıyabında sonuç
lanmış olup sanık yapılan bunca aramalara rağmen bulunamadığından hakkındaki gıyabi hüküm 
kendisine tebliğ edilememiştir. 

Sanığın 2918 Sayılı Kanunun 48/5, 647 S.K.nun 4/2 maddeleri gereğince 5 Yıl süre ile eh
liyetinin geri alınmasına ve 12.990.000-TL. Hafif para cezası ile hükümlülüğüne karar verilmiş
tir. 

Hüküm özetinin 7201 Sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gaze-
te'de ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşeceği ilan giderinin sanıktan tahsil edi
leceği ilanen tebliğ olunur. 27008 

Soma Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1997/468 
K. No : 1999/364 
Trafik Yasasına Muhalefet suçundan mahkememizin 9/6/1999 tarihli kararı ile 2918. 36. 

119/5 maddesi uyarınca 10.935.000-TL. hükümlü aşağıda açık kimliği yazılı sanığın bütün ara
malara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tari
hinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 

Sanık : Erdal Karakışa - Ahmet ve Leman'dan olma, 15/8/1970 D.lu.-Amasya Merzifon 
İlçesi Harmanlar Köyü Nüf. kayıtlı. 27103 

Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinden : 
2918 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Yusuf Ziya ve Naime'den olma 14/9/1964 

D.lu Adana İli Saimbeyli İlçesi Yardibi Köyü Nüf. kayıtlı Atilla Ak'ın 
Mahkememizin 20/11/1998 tarih ve 1998/249 Esas 1998/601 Karar sayılı kararı ile 4262 

Sayılı Yasanın 36. TCK.nun 119. 647 Sayılı Yasanın 4. TCK.nun 72 Maddesi uyannca sanığın 
19.575.000.-TL. Hafif Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 27016 

Fethiye Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1998/460 
K. N Ü : 1998/290 
Fethiye Sulh Ceza Mahkemesinin 31/3/1999 tarih ve 1998/460 esas 1998/290 karar sayılı 

ilamı ile emirlere riayetsizlik suçundan sanık Enver kızı 1976 D.lu Hatay İskenderun Barbaros 
Man. Nüf. kayıtlı Gülhanım Eyigün'ün eylemine uyan TCK.nun 64/1. maddesi delaleti ile C K . 
526/1 ve 647 sayılı Kanunun 4. maddesi uygulanarak 450.000,-TL. ağır para cezası ile cezalandı
rılmasına dair karar bütün aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeni 
ile ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

jlanm. tebliğinden itibaren i 5 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebli
gat Kanunuh,.29rrriaddesi gereğince iîânen tebliğ olunur. , 27095 
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Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1997/892 
K. No : 1997/708 
Sanıklar : 1 - İrina Kebadze - 1967 D.lu İvan kızı Ketino'dan olma Gürcüstan Tiflis 

Nüf. kayıtlı olup halen Antalya Merkez Dokuma Mah. İlker Apt. D: 11 de 
oturur. 
2 - Temur Aydın - İbrahim ve Şemsi'den olma 1954 Çemişkezek D.lu Ada
na İli Ceyhan İlçesi Sarıbahçe Köyü Nüf. kayıtlı olup halen Antalya Merkez 
Yeşiltepe Mah.si Ziya Gökalp Mah. Ülker Apt. K : 2/4 de oturur. 
3 - Sevim Aydın - İsmail ve Gülbahar'dan olma 1966 D.lu Adana İli Cey
han İlçesi Sarıbahçe Köyü Nüf. kayıtlı olup halen Antalya Merkez Yeşilte
pe Mah. Ziya Gökalp Caddesi Dokuma Mah. İlke Apt. D: 11 de oturur. 

Suç : Sağlık denetimsiz Fuhuş yapmak. 
Suç Tarihi : 10/10/1997 
Karar Tarihi: 7/11/1997 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanıkların eylemine uyan TCK.nun 526/1. 3506 sayılı Yasa ile 

değişik TCK.nun 24. 647/4. T C K . 72. maddeleri gereğince Mahkememizden verilen 528.000,-TL. 
şer hafif para cezasına dair gıyabi karar tüm aramalara rağmen sanıklara tebliğ edilemediğinden 
ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 
15. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 27051 

E. No : 1997/627 
K . No : 1999/553 
Sanıklar : Abdullah Mesci - Musa ve Gülsüm oğlu 1961 D.lu Afyon İli Sultandağı İl

çesi Çukurcak Köyü Nüf. kayıtlı olup halen Denizli Merkez Sümer Mah. 
2278 Sok. No: 6 da oturur. 

Suç : Tehdit - Hakaret 
Suç Tarihi : 6/7/1997 
Karar Tarihi: 21/6/1999 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan TCK.nun 191/1. 81/1. 647/4. 482/3. 

81/1. 647/4. T C K . 72. 191/1. 81/1. 647/4. 3506 sayılı Yasa ile değişik T C K . 482/3. 647/4. T C K . 
72.TCK. 72. maddeleri gereğince Mahkememizden verilen 2.385.714,-TL. Ağır para cezasına da
ir gıyabi karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar veril
miştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından 
15. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 27058 

Rize Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1999/346 
K . No : 1999/264 
K . Tarihi : 22/6/1999 
Sanık : A l i Naim Avcı, Cevat ve Fetiye oğlu 1956 D.lu Rize Camidağı Köyü Nüf. 

kayıtlı. 
Suç : 560 Sayılı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine muhalefet 
Suç Tarihi : 23/2/1999 
K . Maddesi : 560 S.Y. 12/b, 18/d. T C K . 119 
Verilen Ceza : 915.000.000,-TL. Ağır P.C. 
Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazılı sanık tüm aramalara rağmen bulunup karar 

tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi 
Gazete'de ilanen tebliğine, Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına. 

İlan masraflarının sanıktan alınacağı ilan olunur. 27061 
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Bornova Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1999/1477 
K . No : 1999/1808 
Davacı : K . H . 
Sanık : Metin Demir Ömer oğlu 1967 D.lu, 24 Sok. No: 4 Pınarbaşı îzmir 
Suç : Ehliyetsiz araç kullanmak 
Suç Tarihi : 19/5/1999 
Tatbik Edilen : 
Kanun Maddesi : 2918 S.Y. 36, TCY.119/2, 647 S.Y. 4/1 
Verilen Ceza : 34.575.000,-TL. Hafif para cezası 
Yukarıda adı ve adresi yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda Sanığın adresinin 

bunca aramalara rağmen bulunmaması nedeniyle hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 sa
yılı Kanunun 28 ve 29.ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine ve aynı kanu
nun 31. maddesi gereğince ilam tarihinden itibaren 15 . sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılma
sına tarihinde karar verilmiştir. 27084 

E . No : 1999/1651 
K . No : 1999/1878 
Davacı : K . H . 
Sanık : Metin Demir Ömer oğlu 1967 D.lu, 24 Sok. No: 4 Pınarbaşı İzmir 
Suç : Ehliyetsiz araç kullanmak 
Suç Tarihi : 19/5/1999 
Tatbik Edilen 
Kanun Maddesi : 2918 S.Y. 36, TCY.119/2, 647 S.Y. 4/1 
Verilen Ceza : 34.575.000,-TL. Hafif para cezası 
Yukarıda adı ve adresi yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda Sanığın adresinin 

bunca aramalara rağmen bulunmaması nedeniyle hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 sa
yılı Kanunun 28 ve 29.ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine ve aynı kanu
nun 31. maddesi gereğince ilam tarihinden itibaren 15 . sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılma
sına tarihinde karar verilmiştir. - 27085 

E. No : 1999/185 
K . No : 1999/328 
Davacı : K . H . 
Sanık : Mehmet Dündar Akçay İbrahim oğlu 1972 D.lu, 4165 sok. No: 3, D: 3 

Eskiçamlık İzmir 
Suç : Ehliyetsiz araç kullanmak 
Suç Tarihi : 24/1/1999 
Tatbik Edilen 
Kanun Maddesi : 2918 S.Y. 36, TCY.119/2, 647 S.Y. 4/1 
Verilen Ceza : 34.575.000,-TL. Hafif para cezası 
Yukarıda adı ve adresi yazılı sanık hakkında yapüan yargılama sonunda Sanığın adresinin 

bunca aramalara rağmen bulunmaması nedeniyle hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 sa
yılı Kanunun 28 ve 29.ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine ve aynı kanu
nun 31. maddesi gereğince ilam tarihinden itibaren 15 . sonra sanığa tebligatın yapılmış sayıl
masına tarihinde karar verilmiştir. 27086 
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Ankara 14. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No " : 1999/564 
K. No : 1999/624 
Sanık : Hasan Hüseyin Doğru-Mustafa ve Hatice'den olma 1976 D.lu, Niğde Mer

kez Fesleğen Köyü Nüf. kayıtlı, adresi Keçiören Çaldıran Mah. 1. Cadde 
29/3 de oturur. 

Suç : 3167 Savılı Kanuna Muhalefet 
Suç Tarihi : 21/9/1998 
Karar Tarihi : 14/7/1999 
Hüküm : 3167 S.K. 13/1, TCK.119/5. maddeleri uyarınca; 
6.840.000,-TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, sanık tüm aramala

ra rağmen bulunamamıştır. 
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de Ha

nen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ve masrafların 
sanıktan alınacağı ilan olunur. 26838 

Ankara 13. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1999/247 
K . No : 1999/614 -
Davacı : K . H . 
Sanık : Orhan Şahin: İsmet ve Nuriye'den olma 1968 D.lu, Ankara Bala İlçesi De-

rekışla Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Ankara'da Hanımeli Sok 24/17 
Sıhıyede ikamet eder 

Suç : 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet 
Suç Tarihi : 30/9/1998 
Karar Tarihi : 21/6/1999 
Yukarda açık kimliği yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizden verilen gıyabi karar 

ile sanığın 3167 S.K.13/1. TCK.29.119/5 maddesi uyarınca 6.840.666-TL. Ağır para cezası ile 
cezalandırılmasına ve 1.500.000,-TL. Mahkeme giderinin sanıktan alınmasına dair karar tüm ara
malara rağmen sanık bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28.29.30 ve 31 maddelerine tevfikan Resmi Gazete'de bir defaya mahsus ilan edilerek ilanın ya
pıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına ve müteakip işlemlerin de
vamına gazete ilan giderinin sanıktan tahsiline karar verildi. 26841 

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinden : 
Yüz ceza puanını doldurmak suçundan sanık Cemal Candar Balta hakkında açılan kamu 

davasının mahkememizce yapılan incelemesi sonucunda; 
Sanığa 6/11/1998 tarih 1998/352 esas 1998/534 karar sayılı ilamı ile 2918 sayılı Yasanın 

118/2 maddesi gereğince ehliyetinin 2 ay süre ile elinden alınmasına ve sanığın ayrıca eğitime ta
bi tutulmasına karar verilmiş sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığı, adresinin bilinmediği ve 
kendisine tebligatın yapılamadığından, tebligatın Resmi Gazete ile ilanen tebliğine karar verilip 
Yavuz Ersin ve Seher Sema oğlu Ankara 1960 doğumlu Rize İli Pazar İlçesi Kirazlık Mah. Nüf. 
kayıtlı Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Sanal Kırşehir Yazıhanesinde çalışan sanık Cemal Candar Bal-
ta'ya ilanın yapılmasına Resmi Gazetenin neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra ilanın yapılmış sa
yılmasına. İlan masraflarının sanık Cemal Candar Baha'dan alınmasına karar verildi.27092 

Çorlu Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1999/221 
K. No : 1999/234 
Muzaffer-Fahriye'den olma, Malkara 1952 D.lu, Malkara Yenimahalle nüfusuna kayıtlı 

halen Çorlu, Muhittin Mah. Şehitteğmen Yavuzer Cad. No: 17 de oturur Cezmi Ballı hk.da 2918 
SY.48/5. maddesini l.kez ihlal suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda: 
2918 SY.48/5 maddesi gereğince Sürücü Belgesinin 3 (üç) Ay süre ile geri alınmasına kararın i l 
gili Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne gönderilmesine ilişkin olarak verilen 20/4/1999 
gün 1999/221-234 E - K sayılı hükmün uzun araştırmalara karşın adresi saptanamayan sanığa ilan 
yoluyla tebliğine karar verilmiştir. 

Hükümn sanığa ilan tarihinden 15 gün sonra Tebligat Yasasının 31. maddesi uyarınca teb
liğ edilmiş sayılacağı duyurulur. 27,097 
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Tarsus 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No 
K. No 
Sanık 

Suç 
Suç Tarihi 
Kanun Maddesi 
Verilen Ceza 

E. No 
K. No 
Sanık 

Suç 
Suç Tarihi 
Kanun Maddesi 
Verilen Ceza 

1998/445 
1998/708 
Abdülselam Balki, Nizamettin ve Hacer'den olma 1974 D.lu Digor İlçe
si Dağpınar Köyü Nüf. kayıtlı. 
T . K . M . 
10/7/1998 
2918 S.Y. 36, T C K . 119, 647/4 
19.485.000,-TL. Hafif para cezası. 

1998/580 
1999/807 
Ergül Parim, Mehmet ve Adile'den olma 1969 D.lu Mersin Merkez Site
ler Mah. Nüf. kayıtlı Mersin Akkent Mah. 1215 Sok. No: 1 de oturur. 
T . K . M . 
19/8/1998 
2918 sayılı Y.nın 36, TCK.nun 119, 647 sayılı Yasanın 4, 
19.485.000,-TL. Hafif para cezası. 

E. No : 1998/394 
K. No : 1998/639 
Sanık : Nihat Bölükbaşı, A l i ve Kadriye'den olma 1968 D.lu Melikgazi Yanıkoğ-

lu Köyü Nüf. kayıtlı Kocasinan Uğurcuk Mah. 19 Cad. No: 28 de oturur. 
Suç : T . K . M . 
Suç Tarihi : 18/6/1998 
Kanun Maddesi: 2918 S.Y.nm 36, T C K , 119, 647/4 maddesi 
Verilen Ceza : 19.485.000,-TL. Hafif para cezası. 
Yukarıda yazılı hüküm özetleri, açık kimlikleri yazılı sanıklara karar gıyaplarında yazılıp 

verildiğinden ve sanıkların bugüne kadar tüm aramalara rağmen bulunamadıklarından kendilerine 
gıyabi kararın tebliğinin sağlanamadığı anlaşılmakla 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ila-
nen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına, ilan masraflarının 
sanıktan alınacağı ilan olunur. 27102 

Ulukışla Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No 
K. No 
Karar Tarihi 
Sanık 

Suç 
Kanun Maddesi 
Sonuç 

: 1998/188 
1998/210 

; 11/11/1998 
: Cengiz Şahin, Hüseyin ve Zahide'den olma, Sofular 3/4/1950 D.lu, An

kara İli Bala İlçesi Sofular Köyü Nüf. kayıtlı olup, halen aynı yerde otu
rur, 3 çocuklu, okur - yazar, Şoför, Sabıkasız, T.C. İslam. 

: 2918 Sayılı Yasaya Muhalefet 
: 2918 Sayılı Yasanın 48/5 maddesi 
: Sanığın Ehliyetinin 3 Ay Süre İle Geri Alınması. 

Yukarda mahiyeti yazılı hükmün sanığın adresinde bulunmaması sebebiyle tebliğ edileme
miştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'de ila-
nen tebliğine. 

Hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağına ka
rar verilip ilan olunur. 27062 
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Üsküdar 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1999/686 
K . No : 1999/537 
3167 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Bora Özbek'in subuta eren 3167 S.Y.nın 

13/1 maddesi uyarınca 6.840.000,-TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 19/4/1999 tarihin
de karar verildiği, gıyabi hüküm sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar 
verilmiştir. 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Bora Özbek'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan 
masraflarının sanıktan tahsil edileceği, itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

E. No : 1999/494 
K . No : 1999/339 
3167 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanıklar Mehmet Kocakaya, A l i Yıldırım, Meh

met Akyurt'un sabit olan ve eylemine uyan 3167 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi uyarınca 
7.980.000,-TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 12/3/1999 tarihinde sanıkların yokluğunda 
karar verildiği, gıyabi hüküm Sanık Mehmet Akyurt'a tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat ya
pılmasına karar verilmiştir. 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Mehmet Akyurt'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve 
ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği, itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

E. No : 1999/440 
K . No : 1999/285 
Bıçakla etkili eylem suçundan sanık Mehmet Kayapunar (Çapak) 'ın sabit olan ve eylemi

ne uyan TCK.nun 456/4 maddesi gereğince 2.702.221,-TL. ağır para cezası ile cezalandırılması
na, 8/3/1999 tarihinde sanığın yokluğunda karar verildiği, gıyabi hükmün sanığa tebliğ edilemedi
ğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Mehmet kayapunar (Çapar)'a tebliğ edilmiş sa
yılacağı ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği, itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olu
nur. 

E. No : 1999/490 
K . No : 1999/337 
Pasaport Kanununa muhalefet suçundan sanık Rahman Şencan'ın sabit olan ve eylemine 

uyan 5682 Sayılı Yasanın 34 maddesi gereğince 1.520.000,-TL. a ğ r para cezası ile cezalandırıl
masına, 647 S.Y.nın 6 maddesi gereğince sanığa verilen cezanın takdirine Ertelenmesine, 
12/3/1999 tarihinde sanığın yokluğunda karar verildiği, gıyabi hüküm sanığa tebliğ edilemediğin
den ilanen tebligat yapılmasına karar verildi. 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Rahman Şencan'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve 
ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği, itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

E. No : 1999/860 
K . No : 1999/702 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Cüneyt Bayır'ın sabit olan ve eylemine uyan 

TCK.nun 565 maddesi gereğince ve 647 S.Y.nın 4 maddesi gereğince 425.000,-TL.Hafif Para Ce
zası ile cezalandırılmasına, 18/5/1999 tarihinde sanığın yokluğunda karar verildiği, gıyabi hüküm 
sanık'a tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Mehmet Akyurt'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve 
ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği, itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

27096 ' 
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Üsküdar 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
1998/12- 372 
2821 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanıklar Şemsettin Turgut ve Murat Kaya'nın ey

lemlerine uyan 2821 Sayılı Sendikalar Yasasının 39/1 maddesi uyarınca 20 işçinin işe girişini Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirmemekten dolayı suç tarihinde sa
nayii kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçi için belirlenen asgari ücretin brüt tutannın 5/1, 
3.420.000,-TL. olduğundan 20X3.420.000 = 68.400.000,-TL. ve 8 işçinin çıkışlarını bildirme
mekten dolayı o tarihte yürürlükte bulunan asgari ücretin aylık brüt tutannın 5/1, 7.871.000,-TL. 
olduğundan 8X7.871.000,-TL. = 62.968.000,-TL. olmak üzere toplam 131.368.000,-TL.er ağır 
para cezası ile cezalandınlmalarına, Sanıklar ön ödemeye uymadıklanndan TCY.nın 119/5 mad
desi uyannca cezalan takdiren 1/2 oranında arttırılarak ayrı ayn 197.052.000-TL. ağır para ceza
sı ile cezalandırılmalanna, 24.350.000,-TL. yargılama giderlerinin sanıklardan müteselsilen tahsi
line 9/6/1998 tarihinde sanıklann yokluğunda karar verildiği, gıyabi hükmün sanıklar Şemsettin 
Turgut ve Murat Kaya'ya tebliğe edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanıklara tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan masraflan-
nın sanıklardan tahsil edileceği temyizi kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

E. No : 1998/1256 
K . No : 1998/1253 
Bıçakla Etkili Eylem suçundan sanık Hasan Günay'ın eylemine uyan TCY.nın 456/4 ncü 

maddesi uyannca 9.390.000,-TL. ağır para cezası üe cezalandınlmasına, 24/12/1998 tarihinde sa-
nık'm yokluğunda karar verildiği, gıyabi hükmün sanık Hasan Günay'a tebliğe edilemediğinden 
ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Hasan Günay'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve 
ilan masrafının sanıktan tahsil edüeceği, itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

1998/6 
Emanetin 1997/6682 sırasında kayıtlı bulunan av tüfeğinin T C K . 36 maddesi gereğince 

müsaderesi talep edilmiş olmakla; 
Suçta kullanıldığı anlaşılan ve emanetin 1997/6682 sırasında kayıtlı bulunan Engin Mor-

gül'den elde edilen 1976 nolu 16 kalibre av fişeği istimal eden ağaç kundaklı ve açık horoz ve tek 
kırma yivsiz setsiz av tüfeği ve kartuş'un TCK.nun 36 maddesi gereğince müsaderesine, toplam 
17.650.000,-TL. yargılama giderinin sanıktan tahsiline, 23/3/1999 tarihinde sanık Engin Mor-
gül'ün yokluğunda karar verildiği, gıyabi hükmün sanık Engin Morgül'e tebliğe edilemediğinden 
ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Engin Morgül'e tebliğe edilmiş sayılacağı ve 
ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği, yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

E. No : 1999/663 
K . No : 1999/515 
Tehlikeli araç kullanmak suçundan sanık İsmet Akarsu'nun sabit olan ve eylemine uyan 

T C K . 565 maddesi ve 647 S.Y.nın 4 maddesi gereğince 425.000,-TL. Hafif para cezası ile ceza
landınlmasına 12/4/1999 tarihinde sanığın yokluğunda karar verildiği, gıyabi hükmün sanığa teb
liğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık İsmet Akarsu'ya tebliğe edilmiş sayılacağı ve 
ilan masrafının sanıktan tahsü edileceği, itiraz! kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

27091 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
TIBBİ CİHAZ V E M A L Z E M E L E R SATIN A L I N A C A K T I R 

T .C. Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 
1 - Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinin ihtiyacı olan ve aşağıda belirti

len cihaz ve malzemeler Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 44 (j) maddesine göre 
satın alınacaktır. 

2 - İhaleye katılacak Dış ülkelerdeki imalatçı firmaların Türkiye Mümessilleri yurt dışın
daki imalatçı firmaların mümessilleri olduklarına dair mümessillik belgeleri Türk Konsolosluğu 
veya Dışişleri Bakanlığınca tasdikli olması gerekli olup, ayrıca mümessillik belgesinin noterden 
tasdikli tercümesi ile birlikte verilecektir. 

3 - Proforma faturaların opsiyonlan en az altı ay olacaktır. Ayrıca menşei, teslim süresi, 
yükleme yeri, FOB bedeli ile sigorta ve navlun bedelleri ayrı ayrı gösterilecektir. 

4 - Türkiye'de tebliğ için adres (Yalnız üretici firmaların varsa Türkiye'deki kanuni tem
silcileri için.) 

5 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi. 
6 - İmza Sirküleri. 
7 - İstekliler adına vekaleten katılmıyor ise vekaletname, iştirak edenin noter tasdikli im

za sirküleri. 
8 - Teklif edilen bedelin %3'ü oranında yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşla

rının kontrgarantisine dayanılarak verilen geçici teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca 
belirlenen ve Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar tarafından doğrudan istekli (Temsilci veya 
mümessili adına değil) lehine verilen limit dahilinde geçici teminat mektubu verilecektir. 

9 - İdareden temin edilen ve her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış idari ve tek
nik şartname. 

10 - İstekliler bu işlere ait şartnameleri Döner Sermaye İşletmesi Satın Alma bürosunda 
görebilirler. Ayrıca almak isteyenler 10.000.000,-TL. karşılığında alabilirler. 

11 - İhaleye katılacak firmalar tekliflerini 22/11/1999 günü saat Î0.30'a kadar Döner Ser
maye İşletmesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir. 

12 - İhale 22/11/1999 günü saat 10.30'de Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü (Görükle 
Kampusu) binasında yapılacaktır. 

13 - Kurumumuz ihale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte tamamen serbesttir. 
14 - Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Adı Miktarı 

1. Uzun Süreli Epilepsi Monitörizasyon Sistemi 1 Adet 
2. Anjiyografı Malzemeleri 21 Kalem 
3. PTC A Malzemeleri 23 Kalem 

27642/1-1 • 
B O Y A V E B A D A N A İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

TEAŞ K.B.A. Şebeke İşletme Grup Müdürlüğünden : 
ADAPAZARI 

1 - Grup Müdürlüğümüz Adapazarı Tesislerinde bulunan lojmanların onarımı, boya ve ba
danalarının yaptırılması için, kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkılacaktır. 

2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler "TEAŞ K . B . A . Şebeke 
İşletme Grup Müdürlüğü A D A P A Z A R I " adresinden ücretsiz temin edilebilir. 

3 - Teklif mektupları en geç 11/11/1999 Perşembe günü saat 11.00'e kadar yukarıda belir
tilen adrese teslim edilecektir. Bu gün ve saatten sonra verilecek teklifler ile postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kıs
men veya tamamen vermekte serbesttir. 27627/1-1 
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O R M A N EMVALİ S A T I L A C A K T I R 
Devlet Orman isletmesi Hanönü İşletme Müdürlüğünden : 

Bölge Müdürlüğü : Kastamonu İhale Tarihi : 16/11/1999 
İşletme Müdürlüğü : Hanönü İhale Saati : 14.00 

Parti M İ K T A R I Muh.Bedeli %3 Geç.Tem. Üretim 
Cins ve Nev' i Adedi Adet M3.Dm3. Ster (TL.) (TL.) Yılı 

3.SNB.Çs.Tom. 4 516 83,720 22.250.000 55.900.000 1999 
3.SNB.Çk.Tom. 1 194 29,669 21.000.000 18.700.000 1999 
3.SNB.Çk.Tom. 31 2.084 836.880 22.250.000 558.700.000 1999 
3.SNB.Gök.Tom. 10 893 317,485 20.000.000 190.500.000 1999 
3.SKB.Çs.Tom. 1 97 16,882 19.000.000 9.700.000 1999 
3.SKB.Çs.Tom. 1 126 15,967 20.000.000 9.600.000 1999 
3.SKB.Çk.Tom. 2 258 43,481 19.000.000 24.800.000 1999 
3.SKB.Çk.Tom. 4 686 95,533 20.000.000 57.400.000 1999 
3.SKB.Gök.Tom. 3 156 52,592 19.000.000 30.000.000 1999 
3.SNB.Kn.Tom.(Krş) 1 31 4,678 17.000.000 2.400.000 1999 
3.SNB.Kl.Kut.Kn.Tom. 2 80 26,656 18.100.000 14.500.000 1999 
3.SNB.İn.Kut.Kn.Tom. 3 286 44,061 17.000.000 22.500.000 1999 
3.SKB.Kn.Tom.(Krş) 1 50 5,415 14.000.000 2.300.000 1999 
3.SKB.Kl.Kut.Kn.Tom. 1 20 4,336 15.700.000 2.100.000 1999 
3.SKB.İn.Kut.Kn.Tom. 1 65 5,847 14.000.000 2.500.000 1999 
3.SNB.Meşe Tom.(Krş) 1 14 4,550 15.600.000 2.200.000 1999 
3.SKB.Meşe Tom.(Krş) 1 9 1,887 14.100.000 800.000 1999 
E.Bozuk Çam.Tom. 5 406 79,862 17.250.000 41.400.000 1999 
E.Bozuk Gök.Tom. 6 387 141,492 17.250.000 73.300.000 1999 
E,Bozuk Kn.Tom. 2 158 19,646 16.000.000 9.500.000 1999 
Göknar Kağıtlık 7 1.882 146,095 14.750.000 64.700.000 1999 
Kaym Kağıtlık 1 202 13,189 14.750.000 5.900.000 1999 
Kaym Sanayi 12 305,000 13.000.000 119.000.000 1999 
Yap.Yak.Od. 19 1.451 6.800.000 296.100.000 1999 
T O P L A M 120 8.600 2,294,923 1.451 1.614.500.000 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün muhtelif depolarında mevcut yukarıda beyan edilen 120 par
ti piyasa orman emvali 16/11/1999 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'da toplanacak komis
yon huzurunda açık arttırmalı olarak ihalesi yapılacaktır. 

2 - İbreli emvallerde emval bedelinin %50'si ile vergi ve resimler peşin %50'si aylık %2 
vade faizi ile kesin banka teminat mektubu karşılığı 3 ay vadeli olarak satışı yapılacaktır. Yaprak
lı emvallerde emval bedelinin %40'ı ile vergi ve resimler peşin, %60'ı aylık %2 vade faizi ile ke
sin banka teminat mektubu karşılığı 6 ay vadeli olarak satışı yapılacaktır. Banka teminat mektubu 
gecikmelerinde aylık %10 vade faizi uygulanır. 

3 - İhale Ek No 1, Ek No 2 Ek No 6 Model Şartname hükümlerine göre yapılacaktır. 
4 - İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve saatte İşletmemiz Satış Salonunda hazır 

bulunmaları, ihale saatinden önce geçici teminatlarını işletmemiz veznesine TL . olarak yatırmala
rı, banka teminat mektubu ile ihaleye katılacakların banka teminat mektubunu ihale tarihine ve İş
letme Müdürlüğümüz adına düzenlenmiş olması şarttır. 

5 - İhale ile i lgi l i bilgiler Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü 
ile çevre İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

6 - Global olarak ihaleye çıkartılan 34 parti orman emvalinin kesin sonuçları ihale günün
den önce İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir. 27625/1-1 
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O R M A N EMVALİ S A T I L A C A K T I R 

Alaçam Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Bölge Müdürlüğü : Balıkesir İhale Tarihi: 16/11/1999 

İşletme Mdüriilüğü : Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü Dursunbey/Balıkesir İhale Saati : 14.00 

İhale Yeri : Orman İşletme Satış Salonu 

Emvalin Parti M İ K T A R I Muh.Bedeli %3 Teminatı 

Deposu Cinsi ve Nev ' i Adedi Adet M3.Dm3. İzahat (TL.) (TL.) 

T.Başı 2.S.N.B.Çk.Tom. 1 8 3,908 45.000.000 6.000.000 

T.Başı 2.S.K.B.Çk.Tom. 1 31 15,252 42.000.000 20.000.000 

TBaşı 3.S.N.B.Çk.Tom. 45 3578 889,994 26.000.000 699.000.000 

Gölcük 3.S.N.B.Çk.Tom. 10 677 197,672 25.000.000 150.000.000 

T.Başı 3.S.K.B.Çk.Tom. 3 177 55,601 23.000.000 40.000.000 

Gölcük 3.S.K.B.Çk.Tom. 1 160 21,105 22.000.000 15.000.000 

TBaşı 3.S.N.B.Çz.Tom. 6 365 106,443 22.000.000 3.000.000 

T.Başı 3.S.K.B.Çz.Tom. 10 821 185.351 19.000.000 110.000.000 

Muhtelif 3.S.N.B.Çk.Tom.(DV) . 58 4534 1088.777 18.000.000 590.000.000 

T.Başı 3.S.K.B.Çk.Tom.(DV) 7 672 117,959 18.000.000 65.000.000 

T.Başı 3.S.N.B.Çz.Tom.(DV) 13 1081 212.751 18.000.000 120.000.000 

T.Başı 3.S.K.B.Çz.Tom.(DV) 8 824 128,086 18.000.000 73.000.000 

T.Başı 3.S.N.B.Kn.Tom. 3 320 49,379 22.000.000 35.000.000 

TBaşı 3.S.K.B.Kn,Tom. 1 52 7,857 20.000.000 5.000.000 

Muhtelif l.S.Çk.Md.Dir.(Kahn) 11 2091 162,702 21.000.000 105.000.000 

Muhtelif 2.S.Çk.Md.Dir.(Paç.) 62 30132 1506,487 18.000.000 825.000.000 

Sarnıç l.S.Çz.Md.D.(Paç.) 7 1687 96,993 19.000.000 60.000.000 

T.Başı 2.S.Çz.Md.Dir.(Paçal) 3 709 44,087 18.000.000 25.000.000 

T.Başı 2.S.Kn.Md.Dir.(Paçal) 3 1049 55,306 %50 İn 15.000.000 30.000.000 

Muhtelif Çk.Sanayi Odunu 5 657 70,525 18.000.000 40.000.000 

Muhtelif Çk.Sanayi Odunu 2 1300 95,614 18.000.000 55.000.000 

Muhtelif Kn.Sanayi Odunu 2 667 25,158 15.000.000 13.000.000 

Gölcük Kn.San.Od. 2 Ster 20 11.000.000 8.000.000 

Gölcük Yapraklı Lif-Yon.Od. 2 Ster 13 10.550.000 5.000.000 

Muh.(Depo) İbreli Lif-Yonga Od. 2' Ster 77 8.550.000 21.000.000 

Muh.(Or.İçi) İbreli Lif-Yonga Od. 4 Ster 245 6.700.000 52.000.000 

Muh.(Or.lçi) Yapraklı Lif-Yon.Od. 1 Ster 21 8.100.000 7.000.000 

Muh.O.İ İb. Yakacak Odun 7 Ster 648 5.000.000 99.000.000 

Tarlabaşı Kamyon 1 1 2.937.000.000 177.000.000 

T O P L A M 281 51580 5137,007 3.453.000.000 
Ster 1024 
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1 - Yukarıda beyanı gösterilen 281 parti orman emvali 16/11/1999 tarihine rastlayan Salı 
günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonnuda açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Satışlarda ibreli yapacak emvaller ile yakacak odunların mal tutar bedellerinin %50'si 
ile vergi ve fonlar peşin, bakiyesi 3 aya kadar vadeli, Yapraklı yapacak emvallerin mal tutar be
dellerinin %40'ı ile vergi ve fonlar peşin, bakiyesi 6 aya kadar vadeli veya istenildiğinde peşin ola
rak ta satılacaktır. (Banka teminat mektuplarına aylık %2 faiz uygulanacaktır.) 

3 - Satış Ek No: 1,2,4,6 ve Özel model şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapıla
cak olup iştirakçilerin son sene vizesi yapılmış Sanayi ve Ticaret odası belgelerini, kapasite belge
lerini, Nüfus hüviyet cüzdan fotokopilerini Tebligata Esas İkametgah Belgelerini, vekil olarak iş
tirak edecek olanların ise vekaletname veya yetki belgeleri ile Nüfus hüviyeti cüzdan fotokopile
rini ibraz etmeleri gerekir. 

4 - Satış partileri ile ilgili bilgi ve şartnameler Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir Orman 
Bölge Müdürlüğü, Mücavir İşletmeler ile İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir. 

5 - Teminat yatırıp ihaleye iştirak edenler şartnameyi aynen kabul etmiş sayılırlar. 
6 - Müsadereli emvalin ihalesi kesin olup ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde satışı 

yaptırılacaktır. 
7 - Devlet İhale Kanununun 83 Maddesince yasaklanan fii l ve davranışları tespit olunan

lar 84 ve 85. Maddelerinde belirtilen Devlet İhalelerinden 1 yıldan 3 yıla kadar men cezası ile ce
zalandırılırlar. Bu fiil ve davranışları Mahkeme Kararı ile mükerrer olanlar ise mesleklerinden men 
edildikleri gibi müteahhitlik hizmetlerini de yapamazlar. 27624/1-1 

O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR
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Emvalin Parti Muh.Bed. %3 Teminat 
Deposu Cinsi ve Nev' i Adedi Adet M3.Dm3. (TL.) (TL.) 

Akarca 3.S.N.B.Çz.Tom. 1 55 17.297 29.000.000 15.500.000 
Akarca 3.S:N.B.Gök.Tom. 2 231 50.847 30.000.000 46.000.000 
Murtluca 3.S.N.B.Gök.Tom. 1 89 16.166 30.000.000 15.000.000 
Murtluca 3.S.K.B.Çz.Tom. 9 1364 168.129 26.000.000 131.500.000 
Akarca 3.S.K.B.Çz.Tom. 3, 675 81.056 22.000.000 53.500.000 
Akarca 3.S.K.B.Çz.Tom. 64 12174 1486.991 26.000.000 1.160.000.000 
Akarca 3.S.K.B.Gök.Tom. 3 617 91.011 26.000.000 71.000.000 
Murtluca Çz.Mad.Direk 20 9351 421.280 22.000.000 278.500.000 
Akarca Çz.Mad.Direk 24 10703 562.359 22.000.000 371.500.000 
Murtluca Çz.San.Odunu 7 1387 148.288 20.000.000 89.000.000 
Akarca Çz.San.Odunu 48 19180 927.315 20.000.000 556.500.000 
Akarca Gök.San.Odunu 1 90 9.792 20.000.000 6.000.000 

183 55916 3980.531 2.794.000.000 

Not 

K . K . 

1 - İşletmemiz Depolarında bulunan yukarıda cins ve nev'i yazılı 183 Parti Orman Emva
l i , bedelinin %50'si ile vergi ve resimleri peşin, %50'si karşılığında süresiz Banka Teminat mektu
bu veya istenildiğinde nakde çevrilebilen Devlet Tahvilleri, Hazine Hissesi, Devlet Bankalarına ait 
tahviller karşılığında olmak üzere şartnamesi uyarınca 3 ay vadeli Açık Arttırmaya çıkarılmıştır. 
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2 - Mal bedelenin %50'si karşılığında alınan 3 aylık mektuplu satışlarda aylık %2 faiz uy
gulanacaktır. 

3 - Satışa ait ilan, Satış Öncesi Bi lgi Cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Adana Orman Böl
ge Müdürlüğü, Adana, Mersin, Tarsus, Nevşehir, K.Maraş, Antakya, Osmaniye, Kozan, Kadirli, 
Feke, Saimbeyli, Pos, Pozantı, Kayseri, Yahyalı, Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İşletme Mü
dürlüğümüzde görülebilir. 

4 - Açık arttırmak satışımız'16/11/1999 Tarihine rastlayan Salı Günü 13.30'da Çatalanda 
Belediye Binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - Şirketler ve tüzel kişilerin İdare merkezinin bulunduğu yer veya siciline kayıtlı oldu
ğuna dair resmi bir makamdan halen çalışır durumda bulunduklarını bildirir belgelerini getirmele
ri şarttır. 

6 - Vade süresi dolan teminat mektuplarının süre uzatımında aylık %10 gecikme faizi pe
şin olarak alınacaktır. 

7 - Alıcılar teminat yatırmadıklan partilere pey süremezler. 
8 - Banka teminat mektuplarının teyitlerinin mutlaka getirilmesi gereği ilan olunur. 

27635/1-1 ' • 
2 A D E T BİNEK 13 A D E T STATİON TİPİ TAŞİT KİRALANACAKTIR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdür lüğünden : 
Fabrikamız ve Ziraat Bölge Şefliklerinde çalıştırılmak üzere 2 adet binek 13 adet Station 

tipi taşıt (en çok 5 yaş) kiralanacaktır. 

Kiralanacak Bölge Adı Tipi Taşıt Sayısı 
Fabrika Binek 2 
Merkez Ziraat Bölge Şefliği Station 3 
Araç Ziraat Bölge Şefliği Station 1 
Boyabat Ziraat Bölge Şefliği Station 1 
Daday Ziraat Bölge Şefliği Station 1 
Devrekani Ziraat Bölge Şefliği Station 1 
İlgaz Ziraat Bölge Şefliği Station 1 
Kastamonu Ziraat Bölge Şefliği Station 2 
Taşköprü Ziraat Bölge Şefliği Station 2 
Tosya Ziraat Bölge Şefliği Station 1 

T O P L A M 15 

1 - İhale 15/11/1999 Pazartesi günü saat 14.00'de kapalı teklif usulü olarak fabrikamızda 
yapılacaktır. 

2 - Teklifle birlikte her taşıt için T L . 140.000.000,- Lira tutarında geçici teminat alınacak
tır. Kesin teminat ise ihale tutarının %10'u nisbetindedir. 

3 - Bu işe ait şartname Fabrikamız Ticaret servisinden TL . 3.000.000 - Lira bedel muka
bili temin edilebilir. 

4 - İstekliler şartname esaslarına göre hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç '15/11/1999 
Pazartesi günü saat 14.00'c kadar Fabrikamız Muhaberat servisine vermiş olacaklardır. 

5 - Teklif fiyatları uygun bulunmadığı takdirde açık eksiltmeye gidilebileceğinden iştirak
çilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

6 - 1 5 adet kiralık araç için tek müteahhit teklif verebileceği gibi ayrı ayrı da teklif veri
lebilir. 

7 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya söz-
koriusu hizmeti dilediğine yaptırmakta-serbesttir.''-" '" ' " " "27346/1-f'": r 
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MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Notu Satmalına Komisyon Başkanlığından : 
1 - 700 Mu.Ana Dp.Fb.K.lığı ihtiyacı için; 
2 - Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatları yazılı (Bir) Adet dosyanın 

ihalesi (2886/36) Madde Kapalı Teklif usulü ile hizalarındaki gün ve saaüerde komisyon ihale sa
lonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Ankara, İstanbul İç Ted. Blg. Bşk.lı-
ğında görülebilir. İsteklilerin yasal belgelerle hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine ka
dar komisyon başkanlığına vermeleri gerekir. Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. 

NOT : İhaleye Katılacaklarda Aranacak Belgeler; 
1 - Kanuni ikametgahı olması. 
2 - Tebligat için adres göstermesi. 
3 - Ticaret ve sanayi odası belgesi vermesi. 
4 - İmza sirküleri vermesi. 
5 - Vekaleten katılmıyorsa vekaletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri. 
6 - Geçici teminat vermesi. 
7 - Ortak girişim olması halinde ortaklık sözleşmesi. 
8 - Tüzel kişi olması halinde sermaye paylarını gösterir ticaret sicil gazetesi veya noter 

tasdikli sureti. 

Tahmini Bedeli G.Teminatı İhale 
Cinsi Miktarı T L . TL . Gün ve Saati 

Network Analizôrii 1 A d . 40.000.000.000 1.200.000.000 18 Kasım 1999 
Masa Tipi Digital Multimètre 30 Ad . 24.000.000.000 720.000.000 Saat: 10.00 
Eltipi Digital Multimètre 35 Ad . 7.700.000.000 231.000.000 " 
Analog Multimètre Masa Tipi 5 A d . 1.500.000.000 45.000.000 " 
L C R Meter 2 Ad . 20.000.000.000 600.000.000 
Osilaskop 100 M H Z 5 Ad . 11.750.000.000 352.500.000 
Osilaskop 500 M H Z 5 Ad . 20.750.000.000 622.500.000 " 
Watmetre 4 Ad . 3.200.000.000 96.000.000 " 

T O P L A M 128.900.000.000 3.867.000.000 

NOT : Şartnamede yazılı malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem mal 
ayrı ayrı isteklilere de ihaie edilebilecektir. 27563/1-1 

- 18.000 K G . DİP K O L A SATIN A L I N A C A K T I R 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

R İ Z E 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olarak 18.000 K g . dip kola teklif alma usulü ile satm alınacak

tır. 
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 10.000.000,- T L . bedelle tahsil fişi kar

şılığında temin edilebilir. 
a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Bşk.lığı-Rize 
b) Çay İşletmeleri Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Büyükdere-İstanbul 
c) Çay İşletmeleri Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Elmadağ-Ankara 
3 - İhaleye katılmak isteyen firmaların şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif 

mektuplarını en geç 17/11/1999 günü saat 14.00!e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satm 
Alma Dairesi Başkanlığı-Rize adresinde bulunacak şekilde iadeli-taahhütlü olarak göndermeleri 
veya belirtilen tarihe kadar elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 
15.00'te açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kıs
men veya dilediğine yapmakta serbesttir. 27002/1-1 
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Neye Göre Son Teklif 
Malzemenin Cinsi Miktan Alınacağı Verme Günü 

Muhtelif renkli sekreter masası , 1.000 Adet Teknik Şartname 18/11/1999 

Muhtelif renkli memur masası 1.500 Adet " 

Muhtelif renkli daktilo masası 750 Adet »» 

Muhtelif renkli toplantı masası 550 Adet 
Muhtelif renkli telefon etejeri 1.500 Adet 
Muhtelif renkli sigara sehpası 1.500 Adet " 

Orta masası 500 Adet -" 

Madeni komidin (Metal kapaklı) 1.500 Adet 19/11/1999 
Madeni komidin (Ahşap kapaklı) 300 Adet " 

Ranzah karyola (90x190 cm) 4.000 Adet " 

Ranzalı karyola (90x200 cm) 1.000 Adet " 

Portmanto (Madeni askılık) 4.000 Adet 
Madeni vestiyer 2.000 Adet 

1 - a) İHALE E V R A K I BEDELLİDİR. B E D E L ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİR
TİLMİŞTİR. 

b) İstekliler, ihale evrakını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile İstan
bul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizden, incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler. 

c) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini 
Ofis veznelerinden birine yatırmaları gerekmektedir. 

d) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ Z A R F T A Y A L N I Z 
C A TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF M E K T U B U , dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edilip, edilmediğini belirten yazı ve ti
cari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günlerde, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğü
müz I Nolu Satın Alma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile pos
tada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü, saat 14.00'de evvela dış zarfları açıla
cak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmalarn iç zarflanda açıla
caktır. 

5 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi kısmi 
teklifte de bulunabilirler. Ancak, kısmi teklifte bulunulması halinde, birden fazla stok'un birbirle
riyle ilgilendirilmemesi ve teklif edilen miktarların teslim mahalleri itibariyle tesbit edilen miktar
ların yansından az olmaması şarttır. 

6 - Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 
dilediği istekliye vermekte serbesttir. 27349/1-1 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme teknik şartname ile ticari şartname esaslarına gö
re iç piyasadan kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
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E L M A SATIN A L I N A C A K T I R 
M.S.B. Ankara İ ç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlı

ğından : 
Askeri Birlikler için aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı, tahmini tutan, ihale gün ve 

saati yazılı ikmal maddelerinin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince K A P A L I 
TEKLİF usulü ile A N K A R A iç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Komisyon Başkan-
lığında yapılacaktır. 

Aranacak belgeler şartnamenin 3 ncü maddesinde yazılıdır. 
a. Kanuni İkametgahı Olması. 
b. Türkiye'de Tebligat İçin Adres Göstermesi. 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi Vermesi. 
d. İmza Sirküleri Vermesi. 
e. Vekilse Vekaletname Vermesi. 
f. Geçici Teminat Vermesi. 
g. Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket İçin) 
h. Şartnamelerinde Belirtilen Esaslara Göre Teklif Mektubu Vermesi. 
ı. Ortak Girişim Olması Halinde Ortak Girişimi Oluşturan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Her-

birinin (a...h) Madde Esasına Göre Temin edecekleri Belgeler ile Şartnameye Uygun Ortak Giri
şim Beyannamesi ve Ortaklarca İmzalı Ortaklık Sözleşmesi Getirmeleri Gerekmektedir. 

j . Şartnamede İstenilen Diğer Belgeler. 
Teklif mektuplarının dosyadaki örneğine göre olması ihale saatine kadar komisyon baş

kanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Evsaf ve şartnamesi İSTANBUL/ANKARA İç Tedarik Bölge Başkanlığında ve komisyo

numuzda görülebilir. 

Birim Tahmini Geçici 
Fiyatı Tutan Teminatı İhale 

Cinsi, Niteliği, Teslim Yeri M i k t a r ı ( T L . ) (TL.) (TL.) Gün ve Saati 

Blg.Bşk. (Ankara Garnizonu Birlik ve Kurumların) 
Elma (1. Sınıf, T.Ş.Y.Çeş Biri) 592.000 KG 250.000 148.000.000.000 4.440.000.000 18 Kasım 1999 

(Boy 2.2.3.1.) Perşembe 
Saat: 10.00 

# 27628/1-1 

8 K A L E M KÖŞEBENT SATIN A L I N A C A K T I R 
TÜLOMSAŞ Genel Müdür lüğünden : 

ESKİŞEHİR 
8 Kalem (Çeşit kenar ve Eşit Kenar) Köşebent kapalı zarf usulü fiyat teklifleri alınmak su

retiyle satın alınacaktır. 
İhale Tarihi: 17/11/1999 saat 15.30'da şirketimiz Alım Satım ve İhale Komisyonunda ya

pılacaktır. 
Konu ile i lgi l i şartnameler şirketimiz Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığından temin 

edilebilir. 
Şirketimiz 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 27561/1-1 

EGZOST MANİFOLD KOMPANSATÖRÜ, CONTASI, KELEPÇESİ İMAL ETTİRİLECEKTİR 
16 PA4 VI85 tipi motorlann Egzost Manifoldlannda kullanılacak kompansatörler teknik 

şartnamesine göre kapalı zarf usulü fiyat teklifleri alınmak suretiyle ihalesi yapılacaktır. 
İhale Tarihi: 17/11/1999 saat 15.00'de şirketimiz Alım Satım ve İhale Komisyonunda ya

pılacak tır. 
Konu ile i lgi l i şartnameler şirketimiz Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığından temin 

edilebilir. 
Şirketimiz 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 27560/1-1 
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1000 A D E T AS/400 KARTUŞ SATIN A L I N A C A K T I R 
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Satın Alma Sigorta Müdür lüğünden: 
Genel Müdürlüğümüz ve Sigorta Müdürlüklerimizin ihtiyacı 1000 adet AS/400 kartuşun, 

Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu mümkün olmadığı takdirde 
Pazarlık Usulü ile satın alınacaktır. 

Sözkonusu ihale, Müdürlüğümüz 3 Nolu Satın Alma Komisyonu Başkanlığında yapılacak 
olup, bu işe ait dosya adı geçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 
2.500.000 - TL . karşılığında temin edilecektir. 

İsteklilerin K D V dahil olarak hazırlayacakları tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve 
ünvanlan, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak 
suretiyle 15/11/1999 Pazartesi günü en geç saat 16.00'ya kadar SSK Etlik Tesisleri Akşemsettin 
Cad. 06170 Yenimahalle-ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine verecekler veya 
aynı gün ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndereceklerdir. Postada meydana gelecek 
gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

îsteklüer teklif zarfının içine, 
1) Teklif Mektubu, 
2) Şartname Ücreti Makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan firmalar ihale dışı bırakılacaktır.), 
3) K D V toplam teklif bedellerinin % 3 oranında Geçici Teminat; (Tekliflerin alternatifli 

olması halinde, geçici teminat en pahalı teklif üzerinden yatırılacak ve süresiz olacaktır.) 
4) Garanti Sertifikası, 
5) Mümessillik Belgesi, 
6) 1999 yılı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi, 
7) İmza Sirküleri, 
8) İkametgah Belgesi, 
9) Vekaletname, 
10) Katalog Prospektüs, Servis Klavuzu, Kullanma Talimatı, Devre Şeması vb. belgeleri 

koyacaklar ve teklif ettikleri cihaz, alet ve malzemelerden 1 adet numuneyi tanıtım için hazır bu
lunduracaklardır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, 
dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 26492/1-1 • 

U Z U N V E KI S A KIRICI ÇEKİÇ K O L U İMAL ETTİRİLECEKTİR 
TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi İstanbul Ticaret Müdür lüğün-

den : 
1 - 450 adet kinci çekiç kolu (Hadde mamulü 13 Cr Mo 4 - 5 malzemeden) kapalı zarfla 

teklif alma usulü ile imal ettirilecektir 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak zorunludur. 
Şartnameler 10 - AF/99223 dosya işareti belirtilerek, TEAŞ İstanbul Ticaret Müdürlüğü 

Fevzipaşa Cad. No: 179 Fatih - İstanbul adresinden 5.000.000,-TL. bedelle temin edilebilir. 
Tel : (212) 523 43 20 (4 hat) Faks : (212) 631 39 52 
3 - Teklifler en geç 30/11/1999 günü, saat 14.30'a kadar aynı adresteki Muhaberat Servi-

si'ne teslim edilmelidir. Postada ortaya çıkacak gecikmeler dikkate alınmaz, 
4 - Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapma

makta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 27634/1-1 

ROTOR ÇARPMA P L A K A S I DESTEK PARÇASI İMAL ETTİRİLECEKTİR 
1 - 1000 adet rotor çarpma plakası destek parçası (CK. 55 malzemeden) kapalı zarfla tek

lif alma usulü ile imal ettirilecektir 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak zorunludur. 
Şartnameler 10 - AF/99224 dosya işareti belirtilerek, TEAŞ İstanbul Ticaret Müdürlüğü 

Fevzipaşa Cad. No: 179 Fatih - İstanbul adresinden 5.000.000,-TL. bedelle temin edilebilir. 
Tel : (212) 523 43 20 (4 hat) Faks : (212) 631 39 52 
3 - Teklifler en geç 30/11/1999 günü, saat 14.30'a kadar aynı adresteki Muhaberat Servi-

si'ne teslim edilmelidir. Postada ortaya çıkacak gecikmeler dikkate alınmaz. 
4 - Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapma

makta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 27633/1-1 
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İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri Kayseri 4. Bölge Müdürlüğünden : 
Aşağıdaki İş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapa

lı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 
Sıra No : 1; İşin Adı ve Yeri : Yozgat-Aydıncık-Kösrelik; İşin Niteliği ve Miktarı : Gölet 

Tamamlama İnş. (Riprap, Dolusavak ve Dipsavak); Tahmin Edilen Bedel: 230.385.028.000,-TL.; 
Geçici Teminat : 6.911.551.000,-TL.; İhaleye Katılabilmek İçin Son Müracaat Tarihi : 
15/11/1999; İhale Tarihi ve Saati: 22/11/1999-14.00; Yılı İçinde/Sari: Sari 

1 - Bu ihalede 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bayın
dırlık ve İskan Bakanlığının "Uygun Bedele ait Tebliğ Hükümleri uygulanacaktır. 

2 - İhale Köy Hizmetleri 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu odasında 22/11/1999 gü
nü saat 14.00'da yapılacaktır. 

3 - İhale Şartnamesi ve diğer evraklar ücretsiz olarak Köy Hizmetleri Kayseri 4. Bölge 
Müdürlüğü Proje Uygulama Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 

4 - İstekliler Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine ve Ek Özel Şart
nameye Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve "Uygun Bedel" tebliği
ne uygun olarak; 

A - "İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarını tespiti" için örneğine uygnu başvuru di
lekçesi ile birlikte 

a) Başvuruda bulunanların noter tasdikli yetki belgesi, imza sirkülerini ve Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası Belgesini, 

b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alman en az işin keşif bedeli kadar C gurubundan 
müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek suretiyle noter tasdikli örneğini) 

(Ortak girişimlerde Pilot ortağın istenilen grupta ve en az bu işin keşif bedeli kadar, özel 
ortaklarında grubuna bakılmaksızın bu işin keşif bedelinin en az %30'u kadar müteahhitlik karne
sine sahip olmaları zorunludur.) 

c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını. 
e) 1993-1997 (5 yıl) yıllarına ait Gelir ve Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Vergi 

Dairesinden 1999 yılında Örnek 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi. 
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale 

Şartnamesindeki örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im
zalanmış ortaklık sözleşmesini 

g) Mal i durum bildirisi ve belgelerini. 
h) Yapı Araçları Taahhütnamesini, 
ı) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
j) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve bunlarla ilgil i belgelerini, 
k) Firmanın faaliyet süresi ile i lgil i beyanı ve belgelerini, 
1) Son 25 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini. 

m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgelerini. 
(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (1) ve (m) fıkralarındaki bilgi ve bel
geler aranmaz) 

n) İş Durum ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanını. 

o) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine ek Özel şartnamede öngörülen diğer belge
leri vermesi, 

p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her birinin işin keşif bede
linin %10'undan az olmaması gerekmektedir. 
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B - İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tek
liflerini aynı Şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 22/11/1999 günü saat 14.00'a kadar sıra nu
maralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

a) İç zarf, 
b) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 
e) İşin adı belirtilmek suretiyle Köy Hizmetleri Kayseri 4. Bölge Müdürlüğüne hitaben 

alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubunu verecektir. 
f) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or

tak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini verecektir. 
5 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. Maddesi gereğince; İsteklilere İhale tarihinden önce iha

leye katılma belgesi verilmeyecek. İhaleye katılma belgesi almaya hak kazananlar, hazır bulunan . 
istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak veya İhaleye Katılma Belgesi almay hak kaza
namayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir. 

6 - a) Kriter Puanı ve benzer işler (Benzer işler Ek Özel Şartnamede Belirtilmiştir.) 
- İnşaatı süresinde bitirebilme durumu 30 Puan 
- İş deneyimi 60 Puan 
- Ekipman 10 Puan 

Toplam Puan : (Yüz) 100 Puan 
b) Al t sınır puanı 75 (yetmişbeş) alınacaktır. 
7 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme

ler kabul edilmeyecektir. 
8 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (Son müracaat tarihinden önce bile olsa) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Başvuru dosyalan son müracaat günü 
15/11/1999 Pazartesi en geç mesai saati bitimine kadar idareye teslim edilecektir.) 

9 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkalan adına vekale
ten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirilmeye 
alınmayacakta. 

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 27345/1-1 

MUHTELİF M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R 
S E K A Dalaman İsletme Müdür lüğünden : 
İşletmemizde mevcut ihtiyaç fazlası kullanılabilir durumda çeşitli Laboratuar malzemele

ri ölçü ve el aletleri ile oring, çalışır durumda Güneş enerji sistemi 16/11/1999 saat 14.00'e kadar 
verilecek teklifler dahilinde kapalı zarf usulü ihale ile satılacaktır. 

- İhale en yüksek fiyatı verene verilecektir. 
- Teklifler ile birlikte gerekli teminat yatırılacaktır. 
- İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 
İlan olunur. 
Tel : 0252 6975600 
Fax : 0252 6975473-74 27347/1-1 

İPTAL İLANI 
H.Ü.Teknoloji Döner Sermaye İşletmesinin 8/11/1999 tarihinde açmış olduğu ye 

28/10/1999 tarihinde 23860 nolu Resmi Gazete'de yayınlanan 10.137.000.000-(Onmilyaryüzo-
tuzyedimilyon) T L . + K D V tahmini bedeli 2 Kalem Kimyasal Madde (Mono Etilen Glikol 14950 
Kg . Propilen Glikol 4400 Kg.) alımı ihalesi iptal edilmiştir. 27977/1-1 : 
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O R M A N EMVALİ S A T I L A C A K T I R 

Devlet Orman İşletmesi Denizli Müdür lüğünden : 

Bölgesi Parti M i k t a r i Muh.Bed. %3 Teminat 

Deposu Cins ve Nev ' i Adedi Adet M3.Dm3. (TL.) (TL.) İnd. 

Muhtelif 3.SNB.Çk.Tomruk 21 3100 750.820 26.000.000 591.000.000 -
3.SNB.Çk.Tomruk 9 1054 296.143 25.000.000 224.000.000 49,59 

3.SKB.Çk.Tomruk 8 923 199.516 24.000.000 145.000.000 -
3.SKB.Çk.Tomruk 4 523 119.666 22.500.000 82.000.000 49,77 

3.SNB.Çz.Tomruk 3 389 70.021 25.000.000 54.000.000 -
3.SNB.ÇZ.Tomruk 1 157 21.464 24.200.000 16.000.000 49,71 

" 3.SKB.Çz.Tomruk 6 907 139.854 23.000.000 102.000.000 -
" 3.SKB.Çz.Tomruk 21 4275 538.990 22.000.000 365.000.000 49,22 

" 2.S.Çk.Maden Dir. 19 8085 493.617 19.000.000 301.000.000 -
2.S.Çz.Maden Dir. 22 8084 492.296 19.000.000 309.000.000 -
2.S.Çz.Maden Dir. 2 1226 54.275 17.250.000 29.000.000 38,50 

" Çk.Sanayi Odun 9 2927 226.988 18.000.000 160.000.000 -
" Çz. Sanayi Odun 4 1547 99.266 17.250.000 53.000.000 44,85 

129 33197 3502.916 2.431.000.000 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı muhtelif depolarımızda bulunan orman emvalleri sa

tış bedelinin %50'si ile vergileri ve fon karşılığı peşin, kalan miktar için 3 ay vadeli %2 faizli sü

resiz kesin banka teminat mektubu olmak üzere 279/1 nolu şartname gereğince açık arttırmalı sa

tışa çıkarılmıştır. 

2 - Açık arttırmalı satış 17/11/1999 Çarşamba günü saat 13.00'de Sarayköy Belediyesi sa

tış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Satış için mektup vereceklerin mektubun üzerine satış tarihi ile kati alacakları parti nu

marasını yazdırmaları ve teyitlerinin satış gününden önce işletmeye intikal etmiş olması gerek

mektedir. 

4 - Satışa ait şartname ve ilan Orman Genel Müdürlüğü, Denizli Orman Bölge Müdürlü

ğü, civar İşletme Müdürlükleri ve İşletmemizde görülebilir. 

5 - Alıcıların belirli gün ve saatte Sarayköy Belediyesi satış salonunda hazır bulunmaları 

ve saat 13.00'e kadar geçici teminatlarını yatırmaları gerekmektedir. 

6 - Başkası adına satışa girecek olanların, girdiği firma ve şahıstan noter tasdikli vekalet, 
İmza sirküsü ve vergi numaralarını göstermek suretiyle teminat yatırabileceklerdir. 

7 - İhalede döviz kabul edilmez. 27643/1-1 
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AG+OG ELEKTRİK TESİSİ İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

T E D AŞ Gaziantep E .D . Müessesesinden : 

- 1 - Müessesemizce 1999 yılı TED AŞ birim fiyatlarına göre aşağıda takribi keşif bedeli, 
grup numarası ve yerleşim yeri belirtilen işler kapalı teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

Yaklaşık Geçici Tem. İşin (KDV Dah.) 

Grup No İsin Adı Keşif Bed. (TL.) (TL.) Süresi Dosya Bed.ÇTL.) 

99-27-43 DAPT-2 7 A d . TR 

binası iç montaj 77.232.709.800 3.861.635.490 150 Gün 20.000.000 

99-27-44 Ayakkabıcılar KSS 

2 (OG-İç montajı) 51.410.000.000 2.570.500.000 130 Gün 20.000.000 

99-27-45 25 Aralık KSS 2 

\(OG-İç montaj) 79.552.000.000 3.977.600.000 150 Gün 20.000.000 

99-27-46 Gaziantep İli Muh. 

İlçelerinde Ky. ve 

Mh.Elk.Tes. 23.551.953.720 1.177.597.686 90 Gün 10.000.000 

99-27-47 Gaziantep İli Muh. 

İlçelerinde Ky. ve 

Mh.Elk.Tes. 21.945.222.400 1.097.261.120 90 Gün 10.000.000 

2 - İhale konusu gruplar için iştirak belgesi aranacaktır. İştirak belgesi almak isteyenler en 
geç 19/11/1999 günü saat 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese teklif isteme şartnamesinde istenen bel
gelerle birlikte müracaat edeceklerdir. İhaleye katılma belgeleri 24/11/1999 tarihinden itibaren ve
rilecektir. 

3 - İhaleye katılmak için ihale dosyasını almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ GAZİ
A N T E P E.D. MÜESSESESİ İpekyolu üzeri Gaziantep adresinden bedeli mukabilinde İhale ve Sa-
tınalma Servisinden temin edilecektir. 

4 - Teklifler en geç 30/11/1999 günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisi
ne verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.30'da Müessesemiz İhale Komisyonunca hazır bulunan 
isteklilerin huzurunda açılacaktır. 

5 - TEDAŞ tarafından yasaklanan firmaların ihaleye katılmamaları, katılmaları halinde 

bulunduğu aşamadaki teminatı irad kaydedilecektir. 

6 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, İhaleye katılma belgesi verip verme
mekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, yada dilediğine vermekte serbesttir. 27636/1-1 
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P A R A P U L U İMAL ETTİRİLECEKTİR 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür-

lüğünden : 
1 - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce 200.000 Kğ. Madeni Para Pulu 

"Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği"nin 44/F maddesi gereği Pazarlık Usulü ile imal 
ettirilecektir. 

2 - İhale 17/11/1999 günü saat 14.00'de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 
Yıldız/İSTANBUL adresinde, Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - İşin Geçici Teminatı 5.811.000.000,-TL.dır. 
4 - İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınacaktır. 
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; 
a) 1999 Yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi, 
b) Kanuni ikametgah belgesi, 
c) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, 
(Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) 
d) Noterce tasdikli imza sirküleri, 
e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
f) Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu, 
g) Şartnamelerin imzalı ve kaşeli suretleri, 
h) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini, ortaklık adına teklifte 

bulunuyorsa Noterce tasdikli Vekaletnamelerini vermesi gereklidir. 
6 - İhale ile ilgili şartnameler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Emirhan 

Cad. No: l Balmumcu-İSTANBUL adresinde Genel Müdürlüğümüz, Satın Alma Servisinden 
7.500.000,-TL.sı karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 

İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. 
7 - İdaremiz ihaleyi yapıp, yapmamakta veya uygun bedeli tesbitte serbesttir. 

27348/1-1 

O T O G A R TEMİZLİĞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Konya Büvükşehir Belediye Başkanlığından : 
Konya Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı için Belediye Otogarı

nı bir yıl süre ile temizliği yaptırılacaktır. Otogarın bir yıl süre ile temizliğini, 2886 sayılı Kanunun 
35. maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı zarf usulü eksiltme sureti ile ihale yoluyla yaptırılacak
tır. İşın Muhammen bedeli 87.396.650.000,-TL. olup, Geçici Teminatı 2.621.899.500,-TL.dır. 
İhalesi 16/11/1999 Salı günü saat 14.10'da Konya Büyükşehir Belediye Sarayında ve Belediye En
cümeni huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin 16/11/1999 Salı günü saat 13.30'a kadar geçici teminatlarını ve teklif mektup
larını encümen başkanlığına vermeleri şarttır. Şartnamesini Levazım İşleri Şube Müdürlüğünden 
temin edilebilinir. 27562/1-1 

5 K G . KÜLÇE ALÜMİNYUM SATIN A L I N A C A K T I R 
İSDEMİR İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
Şartnamesi İSDEMİR Tedarik İkmal Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 99-6309/3117 no'lu dosyasıyla 

ilgilidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını geçici teminatları ile birlikte en geç 24/11/1999 Çar
şamba günü saat 14.00'e kadar Şirketimiz Personel Müdürlüğü Haberleşme Arşiv Biriminde bu
lundurmaları gerekmektedir. 

Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine verip vermemekte tamamen serbesttir. 27309/1-1 
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MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Cinsi Miktarı 
1 - Parabolle çok katlı, 60 mm uzunluğunda bakır 
Radyasyon için monokromatör, 1 adet 
• G O 15 N Optik için montaj donanımı, 
• Rigaku R U - 200 döner anod için adaptör, 
• Düz çok katlı OV080A, 60 mm uzunluğunda 

paslanmaz çeliğe tutturulmuş analizör, 
Üniversitemiz Fizik Mühendisliği Bölümünde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 kalem 

yedek parça Fonlar İhale Yönetmeliğinin 44. Maddesi (j) fıkrası uyarınca ithal edilecektir. 
1 - İhale 23/11/1999 Salı günü saat 10.30'da Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mal i İşler 

Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
2 - Bu işe ait şartnameler Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Dış 

Alımlar Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri dahilinde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir. 
3 - İstekliler şartnamelerde belirtilen şekilde düzenleyecekleri aşağıdaki belgeleri ve usu

lüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23/11/1999 Salı günü saat 10.15'e 
kadar Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mal i İşler Dairesi Dış Alımlar Şube Müdürlüğu'ne teslim 
edeceklerdir. 

A - Kanuni ikametgahlarının açık adresini gösteren belge, 
B - Türkiye'de tebligat için adres (Yalnız üretici firmaların varsa Türkiye'de kanuni tem

silcileri için) 
C - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 
D - İmza sirküleri, 
E - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise vekaletname ile vekaleten iştirak ede

nin noter tasdikli imza sirküleri, 
4 - Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edümez. 
5 - Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 27639/1-1 

D E S M O P H E R 650 M P A V E D E S M A D U R N 75 M P A / X SATIN A L I N A C A K T I R 
Cinsi Miktarı 

1 - Desmopher 650 M P A 220 K g . 
2 - Desmadur N 75 M P A / X 60 K g . 
Üniversitemiz Teknoloji Döner Sermaye İşletmesi'nde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 

2 kalem kimyasal madde Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 44. Maddesi (j) fık
rası uyarınca ithal edilecektir. 

1 - İhale 23/11/1999 Salı günü saat 10.30'da Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mal i İşler 
Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mal i İşler Dairesi Başkanlığı Dış 
Alımlar Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri dahilinde göriilebilir ve ücretsiz temin edilebilir^ 

3 - İstekliler şartnamelerde belirtilen şekilde düzenleyecekleri aşağıdaki belgeleri ve usu
lüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23/11/1999 Salı günü saat 10.15'e 
kadar Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mal i İşler Dairesi Dış Alımlar Şube Müdürlüğu'ne teslim 
edeceklerdir. 

A - Kanuni ikametgahlarının açık adresini gösteren belge, 
B - Türkiye'de tebligat için adres (Yalnız üretici firmaların varsa Türkiye'de kanuni tem

silcileri için) 
C - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 
D - İmza sirküleri, 
E - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise vekaletname ile vekaleten iştirak ede

nin noter tasdikli imza sirküleri, 
F - 1999 yılına ait analiz sertifikalan. 
4 - Telgraf ile yapüan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 - Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 27638/1-1 
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O G SİGORTA BUŞONU-EK MAŞONU-BAK1R BARA-AL.BAĞ TELİ A Y D I N L A T M A 
DİREK V E K O N S O L U SATIN A L I N A C A K T I R 

Denizli Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemiz tarafından ihtiyaç duyulan aşağıda malzeme kodu, cinsi, miktarı, geçici 

teminat ve dosya bedeli yazılı malzemeler kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacak
tır. 

Malzeme Geçici Tem. Dosya Bedeli 
Grup Kodu Malzeme Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) 

I 480503201 36 KV.61 cm.Sigorta Buşonu 
(6-10-16-20-40 Amperlerde) 525 A d . 250.000.000 4.000.000 

II 351240401 AD9-2 Beton Aydınlatma Direği 30 A d . 

351247601 AD14-2 Beton Aydınlatma DİTeğ 20 Ad . 

351246001 A D 12-2 Beton Aydınlatma Direğ 15 Ad. 

351244001 A D 11-2 Beton Aydınlatma Direğ 30 Ad . 

358232001 AKN/T-100 Beton Aydınlatma 

Konsolu 30 Ad . 

358234001 AKN/T-200 Beton Aydınlatma 
Konsolu 15 A d . 

358235001 AKN/Ç-200 Beton Aydınlatma 
Konsolu 35 Ad . 150.000.000 4.000.000 

358231001 AK-225 Beton Aydınlatma Kon
solu 30 Ad. 

358701001 Galva.Beton Direk Trave.Kelep. 3500 Ad . 

III 431801001 FAB/25-40-60-90 Ek Masonu 1000 Ad . 
120702202 Q8 Bakır Bara 100 Kg . 75.000.000 4.000.000 

4.25 Alüminyum Bağ Teli 500 Ad . 

2 - Her grup ayn bir ihale konusu olup, ihaleye katılabilmek için şartname almak mecbu
ridir. Şartnameler; TEDAŞ Denizli Elektrik Dağıtım Müessesesi (29 Ekim Bulvarı Bereketli Yol 
Kavşağı) Denizli adresindeki satınalma ve ihale servisinden ( K D V Dahil bedeli mukabili temin 
edilebilir. Ayrıca şartname bedelinin Emlak Bankası Denizli Şubesi 66792 nolu hesaba havale 
edilmesi halinde ödemeli olarak gönderilir. 

Tlf: (258) 377 76 86 Fax: (258) 377 68 40 
3 - Bu ihaleye TEDAŞ tarafından yasaklanan firmalar katılamaz, katılmaları halinde bu

lunduğu aşamadaki teminatı irat kaydedilecektir. 
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4 - Teklifler en geç 18/11/1999 tarihinde saat 14.00'e kadar yukarıda belirtilen adresteki 
Halkla ilişkiler servisimize verilmiş olacak, aynı gün saat 14.30'da iştirakçilerin huzurunda açıla
caktır. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine 

kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
HİZMET BİNASI TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

1 - Müessesemize ait 29 Ekim Bulvarı Bereketli Yol Kavşağında bulunan hizmet binamı
zın mesai saatlerinde her gün, ambar ve T M 1 bürolarının haftada 2 gün 7 kişilik kadro ile 1 (Bir) 
yıl süreli olarak temizlik işleri şartnameleri dahilinde kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yap
tırılacaktır. 

2 - İhaleye iştirak edebilmek için şartarrie olmak mecburidir. Şartnameler; TEDAŞ Deniz
l i Elektrik Dağıtım Müessesesi (29 Ekim Bulvarı Bereketli Yol Kavşağı) Denizli adresindeki Sa-
tmalma ve ihale servisinden 6.000.000 - TL . ( K D V dahil) bedeli mukabili temin edilebilir. İste
yen firmalara bedelini Emlak Bank Denizli Şubesi 66792 nolu hesaba yatırıp bildirmeleri halinde 
şartnameler adresine gönderilir. 

Tlf: (258) 377 76 86 Fax:(258) 377 68 40 
3 - Bu işle ilgil i geçici teminat yıllık teklif tutarının %3 'ünden az olamaz. 
4 - Bu ihaleye TEDAŞ tarafından yasaklanan firmalar katılamaz. Katılmaları halinde bu

lunduğu aşamadaki teminatları irad kaydedilecektir. 
5 - Teklifler en geç 23/11/1999 tarihinde saat 14.00'e kadar yukarıda belirtilen adresteki 

Halkla İlişkiler Servisimize verilmiş olacak aynı gün saat 14.30'da iştirakçilerin huzurunda açıla
caktır. 

6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Müsesesemiz 2886 sayılı yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine 

kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 27644/1-1 

KALORİFER Y A K I T I SATIN A L I N A C A K T I R 
SSK Ankara İhtisas Hastanesi Baştabibliği Satmalına Komisyon Başkanlığından : 
SSK Ankara İhtisas Hastanesinin ihtiyacı olan 2000 Ton/Yıl Özel Kalorifer Yakıtı, SSK 

Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğinin 36 a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecek
tir. 

Bahse konu ihalenin muhammen bedeli 345.200.000.000 - T L . (Y/Üçyüzkırkbeşmilyari-
kiyüzmilyonlira)'dır. Bu işin geçici teminatı 10.356.000.000 - TL . (Y/Onmilyariiçyüzellialtımil-
yonlira)'dır. 

İhale: Ankara Etlik, Halil Sezai Erkut Caddesi üzerinde bulunan SSK Ankara İhtisas Has
tanesi Satınalma Salonunda 15/11/1999 tarihine tekabül eden Pazartesi günü saat 13.00'de yapıla
caktır. 

Taliplilerin; usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubunu havi zarflarının ihale 
saatine kadar Hastanemiz Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

PTT ile de müracaat edilebilinir. PTT ile yapılacak müracaatlarda muhtemel gecikme ve 
zayiinden Satınalma Komisyonumuz sorumlu değildir. 

Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen yapmak
ta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 

Bu işle ilgili şartname 5.000.000 - TL . (Y/Beşmilyonlira) karşılığında SSK Ankara İhtisas 
Hastanesi Satınalma Servisinden temin edilebilinir. 

NOT: Petrol Ofisi kar marjı dikkate alınacaktır. 27630/1-1 
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G E N E L TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Erzurum Numune Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından : 
Cinsi : Genel Temizlik; Miktarı : 12 Aylık; Muhammen Bedeli : 180.000.000.000,-TL.; 

Geçici Teminatı: 5.400,000.000,-TL.; İhale Gün ve Saati: 17/11/1999-14.30; İhale Yeri : Konfe
rans Salonunda; İ. Şekl i : Kapalı Teklif 

1 - Erzurum Numune Hastanesinin 2000 Mal i Yılı Genel Temizliği olan yukarıda cinsi, 
miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale şekli ve saati yazılı 25/10/1999 tarihinden itiba
ren 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa paralel 84/8213 sayılı Döner sermaye yönetmenliğinin 29/a 
Maddesine göre kapalı Teklif usulüyle ihaleye konulmuştur. İstekliler ihaleyle ilgili genel şartna
me, Teknik şartname ve özel şartlan içeren bilgi ve belgeleri Hastanemiz Tahakkuk biriminden in
celeyebilirler. 

2 - İstekliler ilanda belirtilen yer ve saatte kendileri veya kanuni vekillerini gönderebilir
ler. (Vekiller noter tasdikli vekaletname ile katılacaklardır. 

3 - İhaleye girmek isteyenler 
a) Kanuni ikametgah senedi, 
b) 1999 Yılı vizeli Ticaret Odası belgesi, 
c) Noterden tasdikli imza sirküsü, gerektiğinde vekaletname, 
d) İstekliler 1999 Yılında ihaleye katılmasında salanca olmadığına ait Ticaret Odasından 

alacağı belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. 
e) İstekliler muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat vereceklerdir. Teminatı Banka 

teminat mektubu olanlar limit dahil olacaktır. 
f) Şartnamede istenilen diğer belgeleri dış zarf içerisine koyacaklardır. 
4 - İhaleye girmek isteyenler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5-6 ve 37 nci maddele

rinde yazılı şartlar dahilinde haznlayacaklan zarflan ihale saatine kadar ihale komisyonuna ver
meleri şarttır. 

5 - Teknik şartname ve idari şartnameyi firmalar idareden almak zorundadırlar. Aynca 
10 Aralık 1998 tarih ve 23549 sayılı Resmi Gazete'deki Temizlik ihaleleriyle ilgil i firmalardan is
tenilen belgeler noter tasdikli olarak vermek zorundadırlar. 

6 - İhale yukanda belirtilen tarih ve saatte Erzurum Numune Hastanesi konferans salonun
da toplanacak ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 

7 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde görülebileceği gibi 10.000.000-TL. bedel 
karşılığında temin edilebilir. 

8 - Fiyatlara K D V . Dahil değildir. 
9 - Telgrafla müracaatlar, postadaki gecikmeler kabul edilmez. 27640/1-1 

NAKLİYE İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
SEKA Anonim Şirketi Aksu İşletme Müdürlüğünden : 

GİRESUN 
1 Ocak 2000 tarihinden başlamak üzere bir yıl müddetle S E K A Dalaman İşletme Müdür

lüğü tesislerinden İşletmemize %30 toleranslı 150 ton tuzruhu ve 150 ton sudkostik kapalı zarfla 
teklif almak şartıyla naklettirilecektir. 

Bu işe ait şartname bedeli 5.000.000,-TL. (Beşmilyon) olup, İşletmemizden veya S E K A 
Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı İzmit'ten temin edilebilir. 

Geçici teminat teklif tutannın %3'üdür. 
Teklif mektuplan 20 Aralık 1999 günü saat 12.00'ye kadar SEKA Aksu İşletme Müdürlü

ğü Giresun'a verilecektir. (Teleks, faks ve telefonla yapüan teklifler kabul edilmiyecektir.) 
İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Telefon : 0 454 2255271 
Faks : 0 454 2255334 27621/1-1 



4 Kasım 1999 - Say ı : 23866 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 161 

KESİCİ V E AYIRICI SATIN A L I N A C A K T I R 
T E D AŞ Bursa Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemizce aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı, dosya satış bedeli yazılı Malze

meler kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

Sr.No Mlz.Kod. 
1-

Malzemenin Cinsi 
36 kV 16 kA.630 A . 
Gazlı kesici (24 V.DC) 

Miktarı 

Geç.Teminatı 
T L . 

15 Adet 762.000.000 

Dosya Sat.Bedeli 
(KDV Dahil) TL . 

10.000.000 

36 kV.15 kA.630 A.Va-
kum kesici (110 V.DC) 5 Adet 

3 - 471703001 36 kV. 12.5 k A . 400 A. 
HSA. 15 Adet 

2 - TEDAŞ tarafından yasaklanan ve yasaklı sayılan firmaların katılmamaları, katılmala
rı halinde bulunduğu aşamadaki teminatları irad kaydedilecektir. 

3 - İhalelere katılabilmek için şartname almak mecburidir. Şartnameler; 

TEDAŞ Bursa Elektrik 
Dağıtım Müessesesi 
İzmir Yolu Merinos Kavşağı 
Zemin Kat Oda No: 8 
Tlf: 2521837 

Faks: 2716500 B U R S A 

adresinden bedeli mukabilinde bizzat veya posta ile temin edilebilir. Posta ile temin edilmek iste
nildiğinde şartname dosya bedeli Akbank/Altıparmak şubesi 0012294/01 DHS nolu hesaba yatırı
larak dekontun Müessesemize fakslanması kaydıyla temin edilebilir. 

4 - Teslim Yeri: Malzemeler Panayırköy Ambar Tesisleri, Ambar Şefliğine teslim edile
cektir. 

5 - İhale ile i lgil i olarak kısmi teklif verilmesi halinde verilecek geçici teminat Müessese
mizin tesbit etmiş olduğu geçici teminat tutan olacaktır. Kısmi teminat kabul edilmeyecektir. 

6 - Opsiyon 30 gündür. Tekliflerin değerlendirilmesinde firmaların verdiği opsiyon süre
leri dikkate alınmayacaktır. 

7 - Firmalar tekliflerini karşı şartsız vereceklerdir. Karşı şart sürenlerin teklifleri dikkate 
alınmayacaktır. 

8 - Teknik şartnamede istenen TSE ve İSO belgelerinin (Türkçe açıklamalı) noter tasdik
l i suretinin verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

9 - Teklifler en geç 18 Kasım 1999 günü saat 14.00'e kadar aynı adreste zemin kat 7 no
lu odadaki Muhaberat Servisine teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Teklifler aynı gün saat 15.00'de alenen açılacaktır. 

10 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yap
mamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 27559/1-1 
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TADİLAT V E O N A R I M İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından : 
Cinsi ve Adı : Çamaşırhane Tadilat ve Genel Onanm İşi; Muhammen Bedel : 

30.000.000.000-TL.; %3 Geçici Teminat: 900.000.000-TL. 
Hastanemizin Çamaşırhane tadilat ve genel onanm işi 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi 

gereğince kapah teklif usulü ile ihaleye çıkanlmıştır. 
İhale 22/11/1999 günü saat 10.30'da ihale odasında yapılacaktır. 
Şartname ve ekleri komisyon başkanlığından 5.000.000 - T L . bedelle satın alınabilir (be

deli makbuz karşılığı vezneye yatrnlacak) veya ücretsiz olarak görülebilir. 
İsteklilerin 
- Kanuni İkametgah Sahibi olmalan 
- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermeleri 
- Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri 
- %3 Geçici teminat vermeleri 
- İmza sirküleri vermeleri, 
- 1994-1998 yıllan arası vergi borcu olmadığına dair bağlı bulunduğu vergi dairesinden 

alınmış yazı 
- Müteahhit karnesi veya en az keşif bedeli kadar iş bitirme belgesi (Kamu tasdikli) 
- Yukanda yazılı belgelerle, şartnamede yazılı diğer belgeleri teklif mektuplan ile birlik

te usulüne uygun bir zarf içine koyarak ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri ge
rekmektedir. 

- Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
- Fiyatlara K D V dahil değildir. 27631/1-1 

2 A D E T V A K U M POMPASI SATIN A L I N A C A K T I R 
Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
Şirketimiz pres atölyesinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özellikler dahilinde 2 adet 

vakum pompası satm alınacaktır. 
Bu ihalemizle ilgil i idari şartname Ankara Elmadağ'da bulunan Genel Müdürlüğümüz Ti

caret Servisinden ve İnönü Cad. No.:88 Taksim/İSTANBUL adresindeki Makina ve Kimya En
düstrisi Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İhalemize iştirak etmek isteyen firmaların şartnamemiz hükümlerine göre hazırlayacakla-
n fiyatlı kapalı teklif mektuplarım en geç 12 Kasım 1999 günü saat 14.30'a kadar Şirketimiz Ar
şiv Şefliğine göndenneleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler veya geç verilen teklifler nazarı dikkate alınmayacaktır. 
Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Vakum Pompası Teknik Özellikleri 
- D e b i : 90-120 m'/h 
- Vakum : 10-20 m bar 
- Voltaj : 380 V (3 faz) 
- Frekans : 50 hz 
- Havada bulunan %5'lik nitrogliserini filtre edecek bir filtre sistemi. 
- Pompa, 2 kademeli, tırnaklı, (Multistage, Claw, Mechanism) olacaktır. 
İleriye dönük çalışmalarda çıkabilecek olası problemlerin halledilmesi için de aşağıdaki 

özellikler istenilmektedir. 
- 1 yıllık bakım ve yedek parça garantisi. 
- 10 yıllık ücretli yedek parça ve bakım garantisi. 27626/1-1 
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İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Trabzon Valiliği i l Daimi Encümeni Başkanlığından : 
1 - Trabzon Araklı Taştepe İlköğretim Okulu inşaatı işinin 19/10/1999 Salı Günü saat 

14.30'da yapılacak ihalesine ait ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmamasından dolayı sözkonusu 
işin yeniden ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 2990 sayılı Kanunla değişik 81. maddesinin 
(p) bendi gereğince ve Kapalı Teklif Usulü ile 23/11/1999 Salı günü saat 14.30'da İl Daimi Encü
meni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
"1999 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler 
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli: 100.000.000.000-TL. dir. (Emanet) 
4 - İhale Şartnamesi ve diğer evrak M i l l i Eğitim Müdürlüğü ve İl Daimi Encümeni Baş

kanlığı ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilecektir. 
5 - İsteklilerin: "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale Şart

namesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne 
ve 2. Maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak : 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup, olmadıklarının tespiti için 16/11/1999 Salı günü mesai 
saati sonuna kadar örneğine uygun Trabzon Valiliğine (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) hitaben 
yazılı başvuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka
dar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini), 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, 
e) 1993-1997 (5 yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair i lgil i 

Vergi Dairesinden 1999 yılında ÖRNEK 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, 
f) Mal i Durum Bildirisi ve belgelerini, 
g) Yapı Araçları Taahhütnamesini, 
h) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini, 
j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, 
k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisini, 
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
m) İş Durumu ve Tutumu ile i lgil i yazılı beyanı, 
n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belge

leri vermesi, 
(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi 

ve belgeler aranmaz) 
o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be

delinin % 10'undan daha az olmaması, gerekmektedir. 
B - İhaleye katılabilmek için ise ; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacak

ları tekliflerini, aynı Şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 23/11/1999 Sah günü saat 14.30'a 
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç Zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 
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d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

f) Trabzon Valiliği adına alınmış (3.000.000.000,-) T L . tutarında, geçici teminata ait alın
dı veya banka teminat mektubu, 

6 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi; 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. ncü maddesi gereğince isteklilere daha önceden İhaleye 
Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde 
İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan açıl
madan geri verilecektir. 

8 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme
ler kabul edilmeyecektir. 

P E R S O N E L TAŞIMA İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
DSİ V Bölge Müdür lüğünden : 

A N K A R A 
1 - DSİ V Bölge Müdürlüğü ve V/4 Sondaj Şube Müdürlüğü personelinin taşınması işi 

2886 sayılı Yasanın 35 (a) maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. Bu mak
sada 255 gün süre ile 4 adet en az 43 kişüik otobüs ile 14 adet en az 23 kişilik otobüs kiralanacak
tır. 

2 - Şartname ve ekleri 4/11/1999 tarihinden itibaren DSİ V Bölge Müdürlüğünden (Eski
şehir Yolu 8. K m . A N K A R A ) 7.500.000,-TL. bedel karşılığında verilecektir. 

3 - İhale 19/11/1999 günü saat 14.00'de DSİ V Bölge Müdürlüğü ihale salonunda (Eski
şehir Yolu 8. K m . A N K A R A ) yapüacaktır. 

4 - İşin tahmini bedeli 53.550.000.000,-TL. olup, geçici teminat miktarı 1.606.500.000,-TL. 
dır. 

5 - İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler: 
a) Kanuni ikametgahı olması, 
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Sicil Kayıt Belgesi, 
d) Noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Noter tasdikli vekaletname (vekaleten iştirak ediliyorsa) 
f) Teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu. 
g) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi (Ortak girişim ol

ması halinde) 
h) İdarece verilen ihale şartnamesi ve ekleri (Her sahifesi istekli veya isteklüer tarafından 

imzalanmış olarak.) 
ı) Yukarıda belirtilen araçlar isteklinin kendisine ait ise ruhsatnameleıin asülan veya noter 

tasdikli suretleri. 
j) Yukarıda belirtilen araçlar istekli tarafından karalanacak ise ruhsatnamelerin asılları ve

ya noter tasdikli suretleri ile kiraya verileceğine dair noter tasdikli kira mukavelelerinin asılları, 
6 - İstekliler araçların tümü için teklif vereceklerdir. Kısmi teklifler geçersiz sayılır. 
7 - Teklifler 19/11/1999 günü saat 14.00'e kadar madde 3'de belirtilen adresteki ihale ko

misyonuna teslim edilecektir. 
8 - Teklif mektupları şartname ekinde bulunan örneğe uygun olarak doldurulacaktır. 
9 - İşyerimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabidir. 
10 - Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 

ilan olunur. 27000/1-1 

Duyurulur. 27212/1-1 
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KANALİZASYON E V S E L BAĞLANTILARI İNŞAATI İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü-

dÛTİüğünden : 
1 - İhale No : C.20A, 1, 2, 6, 7, 8,9,10,19, 28 Bölgeleri Kanalizasyon Evsel Bağlantıla

rı İnşaatı İşi 
2 - İhale No : C.20B, 27 ve 30 Bölgeleri Kanalizasyon Evsel Bağlantıları İnşaatı İşi 
3 - İhale No : C.20C, 29 ve 31 Bölgeleri Kanalizasyon Evsel Bağlantıları İnşaatı İşi 
1 - Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), 

Dünya Bankası'ndan (IBRD), Antalya Su ve Atıksu Projesinde kullanılmak üzere kredi almıştır 
ve bu kredinin bir bölümünün yukarıda belirtilen kanalizasyon evsel bağlantısı inşaatı sözleşme
leri kapsamında uygun ödemeler halinde kullanılmasını öngörmektedir. 

2 - ASAT, firmaları Antalya İlinde Kanalizasyon Şebekesi tamamlanmış bölgelerdeki ev
sel bağlantıların yapılması inşaatı işlerinin yapımı için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet 
etmektedir. 

3 - B u ihalede son yeterlilik (postqualifikasyon) yöntemi uygulanacaktır. Bu yöntemde 
alman teklifler aşağıda belirtilen tarihte açılacak ve okunacaktır. Bilahare, her bir ihale için en dü
şük teklifçiden başlayarak nihai yeterlilik şartlarının tümünün sağlanıp sağlanmadığına bakılacak
tır. Nihai yeterlilik şartlarının tümünü sağlayan en düşük teklifçiye iş verilecek ve ikinci ihalenin 
değerlendirilmesine geçilecektir. Bu bağlamda, teklifçilerden aşağıda belirtilen nihai yeterlilik 
şartlarını sağlamaları beklenmektedir. 

• 30 Haziran tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kurları ile son beş yılda en az ortala
ma 1.000.000 A B D Dolan yıllık ciro, 

• En az 100.000.000.000,-TL. nakit ve kredi kabüiyeti, 
• Benzeri tür işlerde ana müteahhitlik tecrübesi (son beş yıllık dönemde minimum 10 km 

uzunluğunda içmesuyu ve/veya kanalizasyon ve/veya doğalgaz inşaatı ve/veya minimum 1000 
adet evsel kanalizasyon bağlantısı inşaatı gerçekleştirmiş olmak) 

• İşin tatminkar bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı, 
• Benzer tür inşaat işlerinde tecrübeli kilit personel, 
• İhalelere katılma yasağı olmadığına dair beyanname, 
• Başvuru sahibinin son beş yıl içinde muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler, 
• Pilotun Türk firması olması durumunda en az B Grubu Müteahhitlik Karnesi, 
• Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer 

belgeler 
4 - Teklifçiler her üç iş için de teklif verebilirler. Ancak birden fazla sayıda iş alabilmek 

için istenen yeterlilik şartlannın ayn ayn sağlanması, bir başka deyişle sözkonusu teklifçinin ye
terliliğinin alınacak işlerin yeterlilik şartlannın toplamı kadar olması gerekmektedir. Teklifçilerden 
herhangi birinin her üç iş içinde en düşük teklifi vermesi ve fakat daha az sayıda iş için yeterli ol
ması durumunda değerlendirilen ilk iş kendisine verilir ve yeterliliğini kullandığı iş diğer iş ya da 
işler için olan teklifi değerlendirilmez. Değerlendirme öncelikle 20A nolu ihale ila başlatılacak ve 
sırasıyla 20B ve 20C nolu ihaleler için yapılacaktır. 

5 - İhale Dokümanlan, aşağıdaki adresden temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahip
leri ihtiyaç duyduklan ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler. 

ASAT/ALDAŞ 
Liman Mah. 2. Cad. No. 11 
07070 A N T A L Y A , TÜRKİYE 
Tel : (+90) (242) 259 32 16-17-18 
Fax : (+90) (242) 259 32 20 
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6 - İhale Dokümanları, herbir ihale için 50 Milyon T L . bedelin ASAT'ın Vakıfbank Şa
rampol şubesindeki 2020400 nolu Türk Lirası hesabina yatırılması karşılığı verilen adresten temin 
edilebilecek olup, dökümanlan almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

7 - Bütün teklifler, yukarıda verilen adrese, 9 Aralık 1999 saat 13.00'e kadar teslim edil
melidir. 

8 - Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 9 Aralık 1999'dan itibaren 90 takvim günü süreyle 
geçerli olacak ve Teklif para birimi cinsinden veya konvertible başka bir para birimi cinsinden 
Teklif Bedelinin en az %3'ü oranındaki bir geçici teminatla birlikte teslim edilecektir. Teklifler, 
teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde yukarıda belirtilen adreste 9 Aralık 
1999 günü saat 13.30'da açılacaktır. 

9 - İhale dökümanlan üzerinde, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanlann 
önünde yukarıda belirtilen adreste 24 Kasım 1999 günü saat 14.00'de bir açıklama toplantısı dü
zenlenecektir. 27755/1-1 

M A T B U E V R A K B A S T I R I L A C A K T I R 
T E D AŞ Bursa Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemizce aşağıda cinsi, miktan yazılı matbu evrak basımı kapalı zarf usulü tek

lif almak suretiyle satın alınacaktır. 
Dosya 

Satış Bedeli 
Mlz . Geçici Teminatı (KDV.Dahil) 

S.No Kod. Matbu Evrak Cinsi Miktan (TL.) (TL.) 

1- — Elektrik Tüketim Borcuna Bağlı 
Kesme İhbarnamesi 50000 Tk. 100.000.000 4.000.000 

2- — Elektrik Kesim ve Mühürleme Belgesi 100000 Tk. 

2 - T E D AŞ tarafından yasaklanan ve yasaklı sayılan frrmalann ihaleye katılmamalan, ka-
tılmalan halinde bulunduğu aşamadaki teminatlan irad kaydedilecektir. 

3 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. Şartnameler; 
TEDAŞ Bursa Elektrik 
Dağıtım Müessesesi 
İzmir Yolu Merinos Kavşağı 
Zemin Kat Oda No:8 
T l f : 2521837 B U R S A 
Faks : 2716500 
adresinden bedeli mukabilinde bizzat veya posta ile temin edilebilir. Posta ile temin edil

mek istenildiğinde şartname dosya bedeli Akbank/Altıparmak şubesi 0012294/01 DHS nolu hesa
ba yatınlarak dekontun Müessesemize fakslanması kaydıyla temin edilebilir. 

4 - İhaleler ile i lgil i olarak kısmi teklif verilmesi halinde verilecek geçici teminat Mües
sesemizin tesbit etmiş olduğu geçici teminat tutan olacaktır. Kısmi teminat kabul edilmeyecektir. 

5 - Opsiyon 30 gündür. Tekliflerin değerlendirilmesinde firmaların verdiği opsiyon süre
leri dikkate alınmayacaktır. 

6 - Firmalar tekliflerini karşı şartsız vereceklerdir. Karşı şart sürenlerin teklifleri dikkate 
alınmayacaktır. 

7 - Teklifler en geç 17 Kasım 1999 günü saat 14.00'e kadar aynı adreste zemin kat 7 nolu 
odadaki Muhaberat Servisine teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Teklifler aynı gün saat 15.00'de alenen açılacaktır. 

8 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yap
mamakta,-dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. ' 27623/1-1 
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Y A N G I N SÖNDÜRME A R A C I SATIN A L I N A C A K T I R 
Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonu Başkan-

lığından : 
206 Adet Çift Kabirdi Yangın Söndürme Aracı (Arazöz) (% 5 Yedek Parça Dahil) Satm 

Alınacaktır. 
C ins i : Çift Kabinli Yangın Söndürme Aracı (Arazöz) ( % 5 yedek parça dahil), Adet: 206, 

Muhammen Bedel Toplamı: 30,900,000 US$, Geçici Teminat Tutan : 927,000 US$ 
1. Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlannm Önlenmesi ve Mücadelesi hizmetlerin

de kullanılmak üzere 1999 yılı yatınm programında bulunan ve yukanda belirtilen makina toplam 
30,900,000 US$ Muhammen bedelle, uluslararası kredili olarak FOB esaslan dahilinde alımı, Dö
ner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliği hükümlerine göre Uluslararası kredili olarak Kapalı 
Teklif Usulü ile satın alınacaktır. 

2. İhale Orman Genel Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonu Başkanlığı 1 Nolu B i 
na Kat: 3 G a z i / A N K A R A adresinde 23/12/1999 tarih Saat 10.00'da yapılacaktır. 

3. İhale ile i lgil i İdari ve Teknik Şartnameler bir dilekçe ile (KDV. Hariç 100.000.000,-TL. 
karşılığında ihalenin yapılacağı adreste mesai günlerinde temin edilir. İdari ve Teknik Şartname
ler ihalenin yapılacağı adreste, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, İsveç, İs
viçre, Finlandiya, Fransa ve Japonya Türk Büyükelçiliklerinde ücretsiz olarak görülebilir. 

4. Usulüne uygun tekliflerin en geç ihale günü saat 9.30'a kadar, yukanda yazılı adrese ve
rilmesi zorunludur. Belirtilen saatten sonra verilecek veya telgrafla müracaatlar ve postada mey
dana gelecek gecikme sebebiyle bu saatten sonra ulaşacak teklifler kabul edilmeyecektir. 

5. İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale konusu 206 adet Çift Kabinli Yangın Söndürme 
Aracı'nın (Arazöz) tamamına teklif vereceklerdir. Firmalar teklif ettikleri toplam fiyatı rakam ve 
yazı ile belirtmek zorundadırlar. 

6. İhaleye katılabilmek için; 
a - Teklif mektubu (Türkçe - İngilizce) 
b - Kanuni ikametgah sahibi olması, 
c - Türkiye'de tebligat için adres göstermek, 
d - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi, (1999 yılı tasdikli) 
e - İmza Sirküleri vermesi (1999 yılı ve Noter Tasdikli), 
f - Geçici Teminat vermesi, 
g - Geçerli Yetki Belgesi vermesi (İmalatçı veya yetkili satıcı) 
h - Şartnamelerde istenen Diğer Belgeleri, eksiksiz vermek gereklidir. 
7. Satm Alma Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir. 
İlan Olunur. 27637/1-1 

İRTİBAT V E HİZMET ARAÇLARI ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 
Konya Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Daire Başkanlığı için irtibat ve hizmet araç-

lan şoförlük hizmetleri yaptırılacaktır. İrtibat ve hizmet araçlan şoförlük hizmetlerini, 2886 sayılı 
Kanunun 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı zarf usulü eksiltme sureti ile ihale yoluyla 
yaptırılacaktır. İşin Muhammen Bedeli 1.391.607.301.297,-TL.dır. Geçici Teminatı 
41.748.219.039 Lira olup, İhalesi 16/11/1999 Salı günü saat 14.20'de Konya Büyükşehir Beledi
ye Sarayında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin 16/11/1999 Salı günü saat 13.30'a kadar geçici teminatlannı ve teklif mektup-
lannı encümen başkanlığına vermeleri şarttır. Şartnamesinin ücretsiz olarak Levazım İşleri Şube 
Müdürlüğünden temin edilebilinir. 27632/1-1 

SONUÇLANAN İHALE D U Y U R U S U 
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden : 
1 - ihale Konusu : inönü Üniversitesi Kampus Alt Yapısı İnşaatı 
2 - İhale Usulü ve Tarihi : 2886 sayılı D.İ.K.nun 35 (a) maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 23/9/1999 
3 - K e ş i f Bedeli/Tahmini Bedel : 2.400.000.000.000,-TL. 
4 - İndirim Oranı : %30,55 
5 - İhale Bedeli : 1.666,800.000.000,-TL. 
6 - Müteahhidin Adı ve Adresi : Ucuz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Göçmen Camii Civan Barbaros Mah. 2103 Sk. No. 2/1 
33150/MERSİN 

7 - Toplam Teklif Adedi : 69 
8 - G e ç e r l i l e k l i f A d e d t v : 5 2 27622/1-1 
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MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nolu İhale Komisyon Baş

kanlığından : SİRKECİ/İSTANBUL 
A - Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı malzeme 3 No.lu İha

le Komisyon Başkanlığı (Sirkeci/İSTANBUL) ihale odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
nun 36 ncı maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. Bu ihaleye ait şartname ve 
ekleri mesai saatlerinde, 3 Nolu İhale Komisyon Başkanlığında ve (ANKARA-İZMİR İç Ted. Blg. 
Bşk.lıklannda) bedelsiz olarak görülebilir. 

B - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Belgeler; 
1. Muhtarlıktan Alınacak İkametgah İlmühaberi. (Bu belge gerçek şahıslar için aranacak

tır.) 
2. Tebligata Esas Adresin Neresi Olduğuna Dair Belge. 
3. Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belge vermesi. 
4. İmza Sirküleri. 
5. İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştrak edenin noter tasdikli İmza Sirküleri. 
6. Geçici Teminat. 
7. Ortak Girişim Olması Halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (noter tasdikli) ve Ortaklık 

Sözleşmesi. 
8. Tüzel Kişi Olması Halinde Sermaye Paylarını Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya No

ter Tasdikli Sureti. 
Tüzel kişilik Anonim Şirket ise, şirketin sermaye paylarını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi 

veya noter tasdikli en son Hazerun Cetveli ve bu cetvele göre yapılan genel kurul toplantısının ya
yınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin Aslı veya noter tasdikli sureti. 

9. Teklif Mektubu. 
10. Ayrıca Genel Tip Şartnamenin 3 ncü maddesindeki diğer hususlar. 
11. İstenen tüm belgeler ihalenin yapıldığı yıla ait olacaktır. 
C - İhale Konusu İşin Kaç İstekliye İhale Edileceği: İhale Konusu işin tamamı bir istek

liye ihale edilecektir. 
D - Tekliflerin ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
E - Cinsi, Niteliği: Gaz Kromatografısi Spektrometresi; Miktarı: 1 adet; Tahmini Birim 

Fiyatı: 80.000.000.000- T L . ; Tahmini Tutan: 80.000.000.000- TL. ; Geçici Teminatı: 
2.400.000.000- TL; İhale Günü ve Saati: 15 Kasım 1999 Saat: 10.00; 

F. Teslim Yeri: M S B . Ordu İlaç Fabrikası Komutanlığı/ANKARA. 27940/1-1 

E K M E K TEMİNİ İHALESİ Y A P I L A C A K T I R 
Ankara (Etimesgut) Seker Fabrikası Müdürlüğünden : 
Fabrikamızın 1 yıllık tahmini + % 25 toleranslı 225.000 Adet ekmek temini işi kapalı tek

lif alma usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İhale 15/11/1999 Pazartesi günü saat 10.30'da Fabrikamızda yapılacaktır. 
2 - İhaleye ait şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden (KDV hariç) 10.000.000,-(Y. On-

milyon ve 00/00 lira) bedel mukabüinde temin edilebilir. 
3 - Bu işe ait geçici teminat teklif tutannın % 5'i nispetinde olup, geçici teminat nakit ola

bileceği gibi Banka Teminat Mektubu da olabilir. 
4 - Teklif mektuplarının en geç 15/11/1999 Pazartesi günü saat 10.30'a kadar Fabrikamız 

Muhaberat Servisine verilmiş olması gerekmektedir. 
5 - Teklif fiyatlannın yüksek görülmesi halinde açık eksiltmeye gidilebileceğinden iştirak-

çilenn ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmalan gerekmektedir. 
6 - Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi 

dilediğine vermekte serbesttir. 27939/1-1 
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80 T O N H U R D A K A B L O SATILACAKTIR 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - Satınalmak isteyen alıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile aşağıdaki Ofisi

mize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazırlanmış olan şartnameyi bedelsiz 
olarak temin edebilirler. 

- İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No: 7 Kdz. Eğerli). 
2 - Teklif mektuplarının en geç 22 Kasım 1999 günü saat 17.00'ye kadar Kdz. Ereğli'de

k i Şirketimizin Genel Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir. 
3 - Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

27943/1-1 

70 T O N H U R D A DIŞ LASTİK SATILACAKTIR 
1 - Satınalmak isteyen alıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile aşağıdaki Ofisi

mize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazırlanmış olan şartnameyi bedelsiz 
olarak temin edebilirler. 

- İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No: 7 Kdz. Eğerli). 
2 - Teklif mektuplarının en geç 22 Kasım 1999 günü saat 17.00'ye kadar Kdz. Ereğli'de

ki Şirketimizin Genel Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir. 
3 - Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

27944/1-1 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 
Ofisimizce 3 adet Semitreylere monte edilecek 25.000 Lt. ' l ik Relay Tank Teknik Özellik

ler ve Projesine uygun olarak, ticari şartname hükümleri dahilinde, kapalı zarfla teklif almak su
retiyle satınalınacaktır. 

1 - İhale Evrakı Bedellidir. Bedel Ticari Şartname Eki Listede Belirtilmiştir. 
a) İhaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini Ofis vez

nelerinden birine yatırmaları gerekmektedir. 
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 Yalnız Teklif 

Edilen Fiyatın Yazılı Olduğu Teklif Mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şart
name ile eklerinin aynen kabul edilip edilmediğini belirten yazı ve Ofis ticari şartaamesinin 2. 
maddesinde yazılı belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 10/11/1999 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Numaralı 
Merkez Satın Alma Komisyonunda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecik
meler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü, saat 14.00'de evvela dış zarflan açılacak, 
daha sonra şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarflan da açılacaktır. 

5 - Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dile
diği istekliye vermekte serbesttir. 27942/1-1 

ÇELİK ÇUBUK SATIN A L I N A C A K T I R 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 
Kurumumuz ihtiyacına binaen 9505.MSB.1041 işaretli dosyamız konusu 2 kalemde top

lam 2.150 K g . Çelik Çubuk'un yurt dışı piyasasından temini amacıyla ihaleye çıkılmıştır. 
Bu işe ait şartnameler 1.000.000,-TL. + K D V . karşılığında Ankara'da M . K . E . K . Genel 

Müdürlük Dış Alım Şubesi Müdürlüğü 06330 Tandoğan/Ankara, İstanbul'da İnönü Cad. No: 88 
Taksim/İstanbul adresindeki M . K . E . K . İstanbul Bölge Müdürlüğünden dilekçe ile temin edilebilir. 

İhaleye katılmak için şartname alınması zorunludur. 
İhaleye iştirak edecek olan firmalann şartnamelerimize göre hazırlayacaktan fiyatlı teklif 

mektuplannı kapalı bir zarf içerisinde en geç 30/11/1999 Salı günü saat 12.00'ye kadar Kurumu
muz İkmal Dairesi Başkanlığı evrakında bulunacak şeklide göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tama
men yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 27941/1-1 
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MUHTELİF S A R F M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

DENİZLİ 
1 - 26/10/1999 tarihinde ihalesi yapılmak üzere ilan edilen 2 grup sarf malzeme ihalesi 

aşağıda belirtilen tarihe ertelenmiştir. 
2 - Üniversitemiz Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı 

olan cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda yazılı 2 Grup sarf malzeme temi
ni Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin a fıkrası gereğince kapalı 
teklif usulüyle satın alınacaktır. 

3 - İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Satın 
Alma Komisyonu Başkanlığınca İstasyon Cad. Köseoğlu Teşhis ve Tedavi Merkezin'de yapıla
caktır. 

4 - Şartnameler (önceki şartnamelerde değişiklik yapılmıştır) ve malzeme listeleri hergün 
çalışma saatinde Satın Alma Müdürlüğünden görülebileceği gibi isteklilere 10.000.000,-(Onmil-
yon)TL. karşılığında verilecektir. (Önceki ilanda şartnameleri bedelli alan isteklilere bedelsiz ve
rilecektir.) 

5 - İsteklilerin Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin a fıkra
sına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını her grup için ihale saatinden 15 dakika önce
sine kadar Satın Alma Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya ele geçecek şekilde gön
dermeleri gerekmektedir. 

6 - İhaleye katılacakların 1999 yılma ait Ticaret Odası Belgesini, imza sirkülerini ve Tıp 
Fakültesi Döner Sermaye Müdürlüğü adına düzenlenmiş (Limit İçi) banka geçici teminat mektu
bu veya geçici teminat makbuzunu 1. zarfa, teklif mektubunu ise 2. zarfa koymaları ve ihaleye ka
tılacaklar muhammen bedelin (teklif ettikleri kalemler için) toplamı üzerinden % 3 geçici teminat 
vermeleri gerekmektedir. 

7 - a) Genel Sarf Malzemelerinin tamamına teklif verilebileceği gibi kalem kalemde tek
lif verilebilecektir. 

b) Laboratuvar sarf malzemelerinin tamanına teklif verilebileceği bilgi kalem kalemde tek
lif verilebilecektir. 

8 - Verilen teklifler hiçbir zaman geri alınmaz. 
9 - Postada meydana gelecek gecikmeler telgrafla ve faxla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 
10 - İşletmemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

Tahmini Geçici 
Bedeli Teminat 

Malzemenin Cinsi Miktarı (TL) (TL) Tarih Saati Şekli 
Genel Sarf Malzemeleri 97 Kalem 98.130.000.000 2.943.900.000 15/11/1999 09.30 Kapalı Teklif Usulü 
Laboratuvar Sarf Malzemeleri 96 Kalem 6.466.750.000 194.002.500 15/11/1999 14.00 Kapalı Teklif Usulü 

27749/1-1 

MUHTELİF SÜRÜMSÜZ M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R 
Türkiye Gemi Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığın-

dan: 
Şirketimiz Tersanelerinde mevcut Muhtelif Süriimsüz Malzemenin satışı için "Kapalı 

Zarf" usulü ile ihaleye çıkılmıştır. 
Konu ihaleye ait şartnameler "Evliya Çelebi Caddesi No: 6 Kasımpaşa/İstanbul" adresin

deki Başkanlığımızdan bedeli mukabili temin edilebilir. 
Teklifler en geç aşağıda belirtilen tarihde saat 15.00'e kadar Başkanlığımıza ulaştırılmış 

olacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Şirketimiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Dosya No: 99/504-2, Satılacak Süriimsüz Malzemenin Cinsi: Muhtelif Süriimsüz Malze

me, Miktarı: 782 Kalem, Geçici Teminat: 5.368.196.250,-TL., Şartname Bedeli K D V Dahil: 
2.000.000-TL., Son Teklif Verme Tarihi: 9/11/1999, 27976/1-1 
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M A L Z E M E A L I M I V E M O N T A J İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
T . B . M . M . M i l l i Saraylar Daire Başkanlığından : 
1 - f . B . M . M . M i l l i Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Dolmabahçe Sarayı 

C C T V ve 1.-2. Değerli Eşyalar Sergi Salonları Güvenlik Sisteminin Kurulması için gerekli olan 
malzemelerin alınması ve yerlerine montajı işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi
nin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 - İşin tahmin edilen bedeli (584.l95.654.410,-TL.)'dir. 
3 - İhale 15/11/1999 Pazartesi günü saat 14.30'de M i l l i Saraylar Daire Başkanlığı Teknik 

Yardımcılığı Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. 
4 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar T . B . M . M . M i l l i Saraylar Daire Başkanlığı Elektro

nik Mühendisliği Bürosu 'nda görülecektir. 
5 - İsteklilerin : 
A - İhaleye katılmak için 15/1 î/1999 günü saat 12.00'ye kadar örneğine uygun başvuru 

dilekçesi ile birlikte; 
a) Kanuni ikametgah belgesi, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odasi Belgesini (1999 tarihi itibarı ile asıl veya noter lastikli su

reti), 
c) İstekli Şirket ise kamtlayıcı belgeleri, / 

d) Noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Noter tasdikli vekaletname (Gerekiyorsa), 
f) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu (Geçici teminat : 

17.600.000.000,-TL.), 
g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 
(a),(b),(c),(d),(e)' deki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

h) 1994-1998 (5 yıl) yıllarına ait (1994'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan 
itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair i lgil i Vergi Dairesinden 1999 yılında 
temin edecekleri belgeyi, 

i) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olup, olmadığına dair yazılı beyaninı vermesi, 
B - Bu işin ihalesine teklif veren firmaların teknik yeterlikleri aşağıdaki şartlara göre tes

pit edilecektir. Teknik yeterlik alamayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir. 
a) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
b) Firmanın, teklif ettiği sistemlerin imalatçısı yada imalatçı firma adına Türkiye'de bu 

sistemleri satmaya, bakım hizmeti ve yedek parça desteği vermeye, ihaleye katılmaya ve teklif 
vermek üzere Türkiye'de yetkili temsilci veya bayii olduğuna dair ilgili organlarca onaylanmış 
yetki belgesi, 

c) Firmanın, teklif ettiği tüm cihazların teknik şartnameye uygunluğunu kanıtlayan orjinal 
teknik doküman veya belgeler ve bunu belirten taahhütname, 

. d) Firmanın, teklif ettiği cihazlar için bir anza durumunda en az 10 yıl (en az bir yılı ga
ranti süresidir.) süre ile yedek parça ve malzeme desteği sağlanacağına dair taahhütname, 

e) Son 5 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 
Gerekmektedir. 
C - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7 nci maddesine göre hazırlayacak

ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8 nci maddesi doğrultusunda 15/11/1999 Pazartesi günü saat 
î2.00'ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığından İhale Komisyonu Başkanlığı'na vermeleri ge
rekmektedir. 

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 
a - İç Zarf 
b - Yukarıda (A) ve (B) maddelerinde istenen beige ve dokümanlar. 
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce de olsa dahi; 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlen
dirmeye alınmayacaktır. 

8 - Teklif veren firmaların teklifleri teknik yeterlik açısından değerlendirildikten sonra 
teknik yeterliğe haiz olan ve ihaleye katılmaya hak kazananların iç zarflan açılacaktır. İhaleye ka
tılmaya hak kazanamayanlann teklif zarflan açılmadan iade edilecektir. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler ka
bul edilmeyecektir. 

İlan olunur. * ; ' 27978/1-1 
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P E R S O N E L TAŞIMA İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Avrupa Yakası Posta İşletmesi Başmüdürlüğünden : 
1 - Başmüdürlüğümüz ve bağlı birimlerde görev yapan personelin taşınması işi için 1 yıl 

müddetle İdari ve Teknik şartnamesi ile güzergah listelerine göre kapalı yazılı teklif mektubu alın
mak suretiyle servis vasıtası kiralanacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale 19/11/1999 Cuma günü saat 14.30'da Başmüdürlüğümüz Alım Satım 
Komisyonu'nda yapılacaktır. 

3 - Bu işe iştirak etmek isteyenlerin yeterlilik belgesi almaları gerekmektedir. 
4 - Yeterlilik belgesi alacakların son müracaat tarihi 15/11/1999 Pazartesi günü mesai bi

timi saat 16.30'a kadar olup, gerekli belgelerle Yeterlilik Komisyonu'na müracaatları gerekmek
tedir. 

5 - Geçici teminatı şartnamesine göre alınacak bu işe ait şartnameler iş günleri mesai sa
atleri dahilinde Büyükpostane binasındaki Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğü'nden ücreti 
mukabili temin edilecektir. 

6 - Vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
7 - Yeterlilik belgesi alıp, ihaleye iştirak etmek isteyenlerin usulüne göre tanzim edecek

leri kapalı yazılı teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığı'na vermeleri gerekmektedir. 

8 - İşletmemiz 2886 sayılı İhale Kanunu'na tabii değildir. 27277/2-2 

KIŞLIK M E L B U S A T SATIN A L I N A C A K T I R 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - 1999/108 nolu dosya konusu; 15 Çift Bay-70 çift Bayan İskarpin, 70 Adet etek, 15 Tk. 

Elbise, 62 Adet Bay-58 Adet Bayan boy önlüğü, 92 Tk. Yün iç çamaşırı, 92 Adet Yün başlık, 60 
Adet Yün kazak kapalı teklif alma usulüyle satın alınacaktır. 

Keşif Bedeli: 3.564.000.000,- TL. , Geçici Teminat: Teklif edilen malzemenin %3'ü kadar
dır., Şartname Bedeli: 4:000.000,- TL . 

2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. 
Şartnameler; 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Abdülhakhamit Cad. No: 79/A Kat. 3 Oda No: 304 Tel: (212) 237 23 50/561 
Taksim/İstanbul P.K. £0090 adresinden alınabilir. 
3 - Teklifler en geç 11/11/1999 günü saat 10.00'a kadar aynı adreste 1. Kat 102 Nolu Oda

daki Genel Evrak Şefliğine verilmelidir. 
4 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 27281/2-2 

ELEKTRİK FATURASI B A S T I R I L A C A K T I R 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - 1999/148 dosya kapsamında 10.000.000 Adet Elektrik Faturası (Continouse form), ka

palı teklif alma usulü ile bastırılacaktır. 
Keşif Bedeli: 26.000.Ö00.0O0-TL., Geçici Teminat: 780.000.000,-TL., Şartname Bedeli: 

10.000.000,-TL., 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
ŞARTNANEMLER; 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü Abdülhakhamit Cad. No: 79/A 

P.K.80090 Kat: 3 Oda No: 304 
T E L : 0 (212) 237 23 50/ 561 
Taksim / İSTANBUL adresinden alınabilir. 
3 - Teklifler en geç 10/11/1999 günü saat 10.00'a kadar aynı adreste 1. Kat 103 Nolu Oda

daki !Müfâbe^raVServisine VeriİmelMir. - - : f- ( ; - r - ; 

4 - Gefiel Müdürlüğurnüz 2886' Sayili Devlet İhale "Kânununa tabi olmayıp, ihaleyi yap
mamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 27252/2-2 
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GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ TEMİN EDİLECEKTİR 
P E T K İ M Petrokimya Holding Anonim Şirketi Aliağa Petrokimva Kompleksinden : 
1 - Şirketimiz Aliağa Kompleksinin ihtiyacı olan; Son Teklif Verme 
Dosya No Konusu _ _ _ _ Miktar Tarih ve Saat 
99/PA-814 GUÇ TRANSFORMATÖRÜ 1 Adet 17/11/1999 12.00 

(34,5/6,3KV 6300KVA) 
malzeme özel şartnamesi gereği kapalı zarf usulü teklif temin etmek suretiyle ihale edile

cektir. 
2 - İhaleye katılmak isteyen firmalar bu işe ait şartnameyi 20.000.000,-TL. (KDV.dahil) 

bedel karşılığında PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Aliağa Kompleksi İç Alım Müdür
lüğün'den temin edebilirler. 

3 - Teklifler en geç 17/11/1999 günü saat 12.00'ye kadar Aliağa işyerimizdeki muhaberat 
servisine ulaşmış olacaktır. Teklif zarflan aynı gün 14.15'de toplanan Iç Alım Komisyonumuz hu
zurunda teklif veren firma yetkililerinin de katılabilecekleri toplantıda açılacaktır. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabii olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 27332/2-2 

SATIŞ STANDI KİRAYA VERİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanlar ı İşletmesi Genel Müdür lüğünden ( D H M D : 
1 - Kayseri (Erkilet) Hava Meydanı giden yolcu salonunda bulunan 2 adet satış standi ma

halli açık artırma usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. 
2 - Kiralık yerlere ait sözleşme ve ihaleye katılma şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü 

Hasılat Dairesi Başkanlığı ile Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğü ve Kayseri (Erkilet) Hava 
Meydanı Müdürlüğünden K D V hariç 10.000.000,- (Onmilyon) TL.karşılığında temin edilebilir. 

3 - Sözkonusu mahaller için belirlenen muhammen bedel ile ihaleye katılmak isteyenlerin 
verecekleri teminat tutan ihaleye katılma şartnamesinde belirtümiştir. 

4 - Kiralanacak mahallere talip olanlar 25/11/1999 günü saat 12.00'ye kadar ihaleye ka
tılma şartnamelerinde belirtilen evrakları tamamlayıp D H M I Genel Müdürlüğü Genel Evrak Mü
dürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada mey
dana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5 - Sözkonusu mahaller ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir. 
6 - İhale 25/11/1999 tarihinde saat 14.00'de DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 
7 - İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, Alım Satım İhale Yönetmeliğine göre iş

lem yapılacaktır. 
D H M İ : Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü 
Konya Yolu 06330 Etiler/Ankara 
Tel: (312) 212 39 70 Fax: (312) 212 54 22 27494/2-2 

M O D E M V E M U L T I P L E X E R SATIN A L I N A C A K T I R 
Türk T E L E K O M Ankara Başmüdürlüğünden : 
1 - Başmüdürlüğümüzün ihtiyacı olan 70 Adet Rack Tipi Modem, 70 Adet Masa Tipi Mo

dem ile 8 Takım (16 Adet) Multiplexer Kapalı Yazılı Teklif Mektubu almak suretiyle satın alına
caktır. 

2 - İhale 23/11/1999 günü saat 15.00'de Ünitemizde yapüacaktır. 
3 - Geciken teklifler kabul edilmez. 
4 - Ünitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbesttir. 
5 - Ünitemiz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi değildir. 
6 - Bu işe ait şartname Türk T E L E K O M Ankara Başmüdürlüğü A - Blok 1. Kat 06104 

U l u s / A N K A R A adresindeki Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabili temin edilebilir. 
27344/2-2 

MANYETİK K A R T L I T E L E F O N MAKİNASI İÇİN 
R U L M A N T A K I M I SATIN A L I N A C A K T I R 

1 - Başmüdürlüğümüz Manyetik Kartlı Ankesörlü Telefon Makinası için ihtiyaç duyulan 
500 Adet Rulman Takımı Kapalı Yazılı Teklif Mektubu almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhale 23/11/1999 günü saat 15.00'de Ünitemizde yapılacaktır. 
3 - Geciken teklifler kabul edilmez. 
4 - Ünitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbesttir. 
5 - Ünitemiz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi değildir. 
6 - Bu işe ait şartname Türk TELEKOM Ankara Başmüdürlüğü A - Blok 1. Kat 06104 

U l u s / A N K A R A adresindeki Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabili temin edilebilir. 
27343/2-2 
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ASİTLEME HATLARİ PROJESİ ÖN SEÇİM İLANI 

Ereğli Demir ve Çelik Fabr ikalar ı Türk Anonim Şirketinden : 

I - Şirketimizin Kdz. Ereğli'de kurulu entegre Demir ve Çelik Fabrikalarında ürün çeşidi

ni artırmak ve piyasanın kaliteli asitlenmiş saç ihtiyacını karşılamak amacıyla sıcak haddelenmiş 

bobinlerin açılarak asitle temizlenmesini sağlamak üzere asitleme hatları tesislerin Anahtar Tesli

mi esasında yapımı ihalesi için firma ön seçimi yapılacaktır, 

II - PROJE ADI : ASİTLEME H A T L A R I 

Proje mevcut 1. Soğuk Haddehane bölgesinde gerçekleştirilecek olup aşağıdaki üç ana ka

lem işten oluşmaktadır. 

a) 400.000 Ton / Yıl kapasiteli komple yeni "Push-Pull" tipi bir asitleme hattı kurulacak

tır. 

Bu tesis 16 mm \ 1650 mm kesitindeki saçın yüzeyindeki tufalı HCIkullanılarak temizle

yecektir. 

b) Komple yeni 7.000 litre / saat kapasiteli HCI Asit Geri Kazanma (Acid Regeneration) 

tesisi kurulacaktır. 

c) Mevcut 2. Asitleme Hattı H2S04 asit yerine sığ tanklı H C L kullanılabilecek şekilde ta

dil edilecek, mekanik ve elektriksel modernizasyonlar yapılacaktır. 

Önseçimde yeterli bulunan firmalar bu üç kalem işin tamamına paket olarak teklif vere

cektir. 

III - FİNANSMAN 

Proje ERDEMİR öz kaynağmdan ve Teslimatçı firma tarafından temin edilecek krediler 

kullanılarak finanse edilecektir. 

IV - İhaleye yalnızca yapılacak ön seçimde yeterli görülen firmalar katılabilecektir. Ön se

çim dokümanları işbu ilan üzerine ERDEMİR'e yazılı müracaat yapmış firmalara gönderilecek; 

zamanında müracaatı bulunmayan firmaların ön seçime katılmaları ve dolayısıyla ihaleye girme

leri mümkün olmayacaktır. 

V - Firmaların ön seçiminde aşağıdaki noktalar gözönünde tutulacaktır. 

a) Sözkonusu proje için seçilecek firmalar proje kapsamındaki hatların gerçekleştirilme

sinde yeterli deneyime sahip olmalıdır. Eğer firma ticari bir firma ise gerekli şartlan sağlayan baş

ka teknik firma (firmalar) ile birlikte ön seçime katılabilecektir. 

b) İşbirliği yapılacak teknik firmalar (sub - suppliers) alanlannda yeterince deneyime sa

hip olacaktır. 

c) Firmalar mali şartlar açısından da yeterli olacaktır. 

VI - Yukandaki proje ile ilgili başvurulann en geç 15 Kasım 1999 günü saat 17.00'den 

önce aşağıdaki adrese ulaşması gerekmektedir. Geciken başvurular dikkate alınmayacaktır. 

ERDEMİR 

SATIN A L M A G E N E L MÜDÜR YARDIMCILIĞI 

67330 K D Z . EREĞLİ 

K O N U : ASİTLEME H A T L A R I PROJESİ ÖN SEÇİM MÜRACAATI 

27756/2-2 
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2 ROMORKÖR'ÜNÜN K U R U H A V U Z A A L I N M A S I İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu 

Başkanlığından : . 
Limanımız, söndüren 2 Romorkör'ünün Kum Havuza Alınması için; 15/11/1999'de lima

nımız toplantı salonunda ihale edilecektir. 
İhale ile i lgil i teknik ve idari şartnameler limanımız Alım Satım ve İhale Komisyonundan 

temin edilecektir. İhale kapalı zarf, eksiltme usulü ile yapılacaktır. 
Geçici teminat bedeli verilen teklifin %3 nispetinde olacaktır. 
İhaleye ait şartname Haydarpaşa Liman Veznesine, 5.000.000- TL . yatırılarak Limanımız 

Alım-Satım ve İhale Komisyonundan temin edilebilir. 
İhaleye Katılma Koşullan ve İstenecek Belgeler: 
1 - Kimlik belgesi. 
2 - Yasal oturma belgesi (ikametgah veya tasdiklisi) 
3 - Ticaret ve/veya sanayi odasından alacağı faaliyet belgesi. 
4 - İmza sirküleri veya vekaletname. 
5 - Yaptığı işleri ve iş bitirme belgeleri. 
6 - Halen yapmakta olduğu işler. 
7 - Makine park durumu. 
8 - Sürekli teknik eleman durumu. 
9 - İstenen geçici teminatı. 
10 - 300.000 - T L . damga pulu, teklif mektubuna yapıştınlmış ve iptal edilmiş olması. 
11 - Şartnamenin ve dosyanın tümünün okunup kabul edildiğinin belirtilmiş olması. 
12 - Teklif fiyatının rakamla ve yazıyla yazılmış olması. 
13 - Evraklarda silinti, kazıntı ve düzeltme olmaması. 
14 - Fax ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır. 
15 - Tekliflerin 30 gün opsiyonlu olması. 
16 - İlanda belirtilen şartname bedelinin vezneye yatırılarak makbuzun dosyaya eklenmiş 

olması. 
17 - Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs

men yapmakta dilediği ile yapıp yapmamakta serbesttir. 26997/2-2 • 
TEMİZLİK V E SERVİS HİZMETLERİ İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

Türk T E L E K O M Samsun Başmüdürlüğünden : 
1 - Samsun şehir merkezinde bulunan Başmüdürlük hizmet binası ile bağlı İlkadım ve Si

te T E L E K O M Müdürlükleri hizmet binalannın 2 (iki) yıl süre ve 13 (onüç) eleman ile temizliği
nin yaptınlması işi ile servis hizmetleri İdari ve Teknik Şartname esaslan doğrultusunda kapalı 
teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İhale 25/11/1999 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacak olup, teklif mektuplan aynı 
gün saat 14.45'e kadar kabul edilecektir. 

3 - Namına Şartname almayanlar ihaleye iştirak edemezler. 
4 - Teklif mektuplan elden veya belirtilen saate kadar Alma Haberli olarak posta ile Sam

sun Türk T E L E K O M Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
Belirtilen saatten sonra gelen teklif mektuplan ve postadaki gecikmeden dolayı geç gelen 

teklif mektuplan dikkate alınmayacaktır. 
5 - Firmalarca verilen teklifler son teklif olup, pazarlık yapümayacaktrr. 
6 - Geniş açıklama teknik ve İdari Şartnamesinde mevcut olup, Şartnameler K D V dahil 

10.000.000,- (Onmilyon) T L . bedel karşılığında Samsun Türk T E L E K O M Başmüdürlüğünden te
min edilecektir. 

7 - İhale hakkında bilgi .0 362 555 30 75 - 555 30 76 ile 555 30 69 numaralı telefonlardan 
alınabilir. 

8 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya di
lediğine yapmakta serbesttir. 

ÖNEMLİ N O T : İhaleye iştirak edecek firmalar Şirketimizden Yeterlik Belgesi alacaklar
dır. Yeterlik belgesi ile ilgili şartlar şartnamenin 4. Maddesinde belirtilmiştir. 

16/11/1999 salı günü mesai bitimine kadar Yeterlik Belgesi talebi ile evraklannı teslim et
meyen firmalara Yeterlik Belgesi verilmeyeceğinden ihaleye de iştirak edemeyeceklerdir. 

27647/2-1 



Sayfa : 176 RESMÎ G A Z E T E 4 Kasım 1999 - Sayı : 23866 

K O N Y A K A R A P I N A R ATIŞ A L A N I TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

Makina ve K i m y a Endüstrisi Kurumu Genel Müdür lüğünden : 
1 - Kurumumuzun Konya Karapınar'da yaptırılacak olan Atış Alanı Tesisleri İnşaatı işi 

Kurumumuz İhale Yönetmeliği esaslarına göre kapalı zarfla teklif istemek sureti ile ihaleye çıka
rılmıştır. 

2 - Bu işin ihalesinde; 17 Mart 1998 tarih ve 23289 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
"1998 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hak
kında tebliğ" hükümleri uygulanmayacak olup, geçerli teklifler içinde teklif edilen bedellerin en 
düşüğü "Uygun Bedel" olarak alınacaktır. (Eşitlik halinde kura ile tespit yapılacaktır). 

3 - İşin 1. keşif bedeli 63.400.000.000-TL.'dir. 
4 - İhale 25/11/1999 Perşembe günü saat 15.00'de M K E K Genel Müdürlüğü Yatırım Plan

lama Daire Başkanlığı İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. 
5 - "Teklif Şartnamesi", "Sözleşme" ve "Teklif şartnamesine Ek Özel Şartname" ile diğer 

evraklar M K E K Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığında (Kat:6, Oda No: 614) 
mesai saatleri içerisinde incelenebilir. 

6 - İsteklilerin: Yapım İşleri için, "Kapalı teklif usulü ile Teklif Şartnamesi" 'ne, "Teklif 
Şartnamesine Ek Özel Şartname" 'ye ve "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Tesis ve Onarım İş
leri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" 'nin Kurumumuz Yatırım İhale Yönetmeliğine aykırı düş
meyen hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarını tespit için 12/11/1999 Cuma günü mesai 
saati sonuna kadar M K E K Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Tando-
ğan/Ankara adresine örneğine uygun başvuru dilekçesiyle birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az 95.100.000.000,-TL. 
(Doksanbeşmilyaryüzmilyonlira) tutarında müteahhitlik karnesini (Aslım Kurumumuz Yatırım 
Planlama Dairesi Başkanlığı İnşaat Şube Müdürlüğüne ibraz etmek şartı ile noter tasdikli suretini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgelerini, 
d) Ortak girişim olması halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, 
e) (1993-1997) (5 yıl) yıllarına ait (1993'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan 

itibaren) gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 1999 yılında 
örneğine uygun olarak temin edecekleri belgeyi, 

f) Mal i Durum Bildirgesi ve Belgelerini, 
g) Teknik Personel taahhütnamesini, 
h) Taahhüt bildirisi ve belgesini (44.380.000.000,-TL. tutarlı benzer iş bitirme bildirisi ve 

noter onaylı belgesi), 
ı) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyamnı, 
i) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin 1. Keşif 

bedelinin % 10'undan az olmaması gerekmektedir, 
B - İhaleye katılmaya yeterli olan firmaların, ihaleye katılma belgeleri 18/11/1999 Per

şembe gününden itibaren Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı İnşaat Proje Şube Müdürlüğü tara
fından elden verilecektir. 

C - İhaleye katılabilmek için ise; Teklif Şartnamesine göre hazırlayacakları tekliflerini, 
25/1 l/l 999 Perşembe günü saat 14.00'e kadar M K E K Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şu
be Müdürlüğü Tandoğan/Ankara adresine vermeleri gerekmektedir. 
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Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir; 
a) İç zarf (Teklif mektubu) 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adma teklifte bulunan kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun Noter Tasdikli Or

tak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık sözleşmesi, 
f) M K E K Genel Müdürlüğü adına alınmış 1.902.000.000,-TL. (Birmilyardokuzyüzikimil-

yonlira) tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu, 
g) İhaleye katılma belgesi (Yeterlik belgesi) aslı, 
h) Konya Karapınar K A P Grup Komutanlığından alınmış yer görme belgesi, 
ı) İhale dosyasımn incelendiğine dair belge, 
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dos

ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Yasa'ya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi diledi
ğine ihale etmekte serbesttir. 27651/3-1 • 

S A P A N C A P O M P A İSTASYONU İŞLETME, B A K I M V E TEMİZLİK İŞLERİ 
Y A P T I R I L A C A K T I R 

PETKIM Petrokimya Holding Anonim Şirketi Yarımca Petrokimya Kompleksi Baş-
kanlığındanj 

1 - Yarımca Kompleksi Başkanlığımızın Yardımcı İşletmeler Fabrikasına bağlı Sapanca 
Pompa İstasyonunun işletme, bakım ve temizlik işleri 1 yıl süreyle ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartname ve sözleşme ücreti mukabilinde Yarımca Kompleksi İç alım Mü
dürlüğü'nden temin edilebilir. 

3 - İhale konusu işe ait son teklif verme günü 18 Kasım 1999 Perşembe günü saat 
11.30'dur. Teklifler belirtilen gün ve saate kadar Yarımca Kompleksi Muhaberat Servisine ulaşmış 
olmalıdır. Teklifler aynı gün saat 14.00'de Komisyon huzurunda açılacak olup, isteyen teklif sa
hipleri teklif açmadan hazır bulunabilirler. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Alım konusu mal ve hiz
metleri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 

# 27945/2-1 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Türk T E L E K O M Elektronik Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünden : 
1 - Müdürlüğümüzde kurulu bulunan I B M 4000-IS2 Lazer Yazıcılarında kullanılmak üze

re 1500 Adet I B M mfoprint 4000/3900 Toner, 75 Adet I B M İnfoprint 4000/3900 Developer, 130 
Adet I B M 3900 Oiler Belt, 864 Adet I B M Ekleme bandı (Splicing Tape), 36 Adet I B M 3900 F i 
ne Filter, 70 Adet I B M 3900 Fuser Oi l kapalı yazılı teklif mektubu usulü ile samı alınacaktır. 

2 - İhale 23/11/1999 tarihine tesadüf eden salı günü saat 15.00'de yapılacak olup, teklif 
mektuplarının en geç aynı gün tarih ve saat 14.30'a kadar Müdürlüğümüz Alım Satım Komisyo
nu Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 

3 - Teklif edilecek malzemenin K D V Dahil toplam bedelinin % 3 oranında geçici teminat 
yatırılması zorunludur. . . » i: v< .•--t-

4 - Konuya ilişkin İdâri ve Teknik Şartname bedeli, mükabm.lSamsuri Yolu Kavşağı Ay-
dinlıkevlet-Ankara'da bulunanMüdürhiğıimüzdenteminedilecektit! - * : : 11 ' ;j „;,;> 

5 - Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yapma
makta, dilediğine yapmakta, bölmekte ye sipariş miktarını artırıp eksiltmekte serbesttir. 

6 - Konuya ilişkin bilgiler 3132b35T5552036 nolu telefonlardan edinilebilir. 
- i - ' - • 27946/2-1 
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1 44010380 3X400A Otomotik şalter 10 A d . 

2 44080160 3X100A Otomotik şalter 50 A d . 

3 44010220 3X160A Otomotik şalter 50 Ad . 

4 44480150 80A OO Boy N H buşonu 2.000 A d . 

5 44480160 100A OO boy N H buşon 1.000 Ad . 

6 44490120 125A 1 Boy N H buşon 500 A d . 

7 44490140 200A 1 Boy N H buşon 500 Ad. 

8 44490160 250A 1 Boy N H buşon 200 Ad . 

9 44550140 63 A Kofre sigorta kapağı 500 A d . 

10 44540140 63 A Kofre sigorta gövdesi 1.000 Ad . 

11 44540180 100A Kofre sigorta gövdesi 500 Ad. 

12 44550180 100A Kofre sigorta kapağı 500 A d . 

13 44590240 63A Kofre sigorta buşonu 3.000 Ad. 

14 44580290 100A Kofre sigorta buşonu 1.000 Ad . 

42 K A L E M ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN A L I N A C A K T I R 

T E D AŞ Ordu Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 

1 - Müessesemizce ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktarları belirtilen 42 kalem elektrik 
malzemesi kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

Geç. Dosya 
Teminat Bedeli 

G.No S.No Malz.Normu Malzemenin Cinsi Miktarı (TL) (TL) 

LGrp. î T602010f7 Al.iletken rosse 5.000 K g . 924.000.000 20.000.000 

2 36020130 Al.üetken pansy 3.000 Kg . 

3 37151210 l k V N Y Y kablo 3X25+16mm2 " 1.000 Mt. 

4 81080100 H.H.Mesnet izo. lkVN-80 8.000 A d . 

5 '41500130 İzolatör demiri D-80 8.000 Ad . 

6 41130180 H.H.Mesn.izo.36kV VKS-35 sis tipi 500 Ad . 

7 41130120 H.H.Mesn.izo.36kV VHD-35 sis tipi 500 Ad. 

8 43140120 ALB/A70-B50 Klamens 500 Ad . 

9 48290230 Lente teli 1.500 Kg . 

10 37151440 l k V N Y Y kablo 4X10mm2 1.000 Mt. 

11 48250100 Topraklama levhası 500 A d . 

12 48250170 Topraklama şeridi (5mt.) 250 Ad . 

13 48250180 Topraklama şeridi (lOmt.) 250 A d . ' 
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Geç. Dosya 
Teminat Bedeli 

G.No S.No Malz.Normu Malzemenin Cinsi Miktarı (TL) (TL) 

15 44230100 Fotosel şalter inter 80 A d . 

16 44250510 Kondaktör 475A 3 100 A d . 

17 53600080 125W Civa buharlı ampul 500 A d . 

18 53600120 250W Civa buharlı ampul 500 Ad . 

19 44720070 2X11W Balast 500 Ad. 

20 44720230 250W civa buharlı balast 200 A d . 

21 37500520 N Y A (YAV) kablo 2,5mm2 5.000 Mt. 

22 53510600 Armatör konsolu düz tip 2.000 Ad . 

III.Grp. 1 50010140 H.T.AG Çıkış panosu 50KVA 10 Ad . 221.000.000 4.000.000 

2 50010200 H.T.AG Çıkış panosu 100KVA 10 Ad . 

3 39181220 O G Akım Trf. 36kV 15-30/5-5A 9 Ad . 

4 39180140 O G Akım Trf. 36kV 25-50/5A 12 A d . 

5 39180170 O G Akım Trf. 36kV 50-100/5A 12 Ad . 

6 33062128 3Faz A.A.Top.Role seti (Çok ters zam) 10 Ad. 

7 36kV Dahili ayırıcı itici kolu 100 A d . 

2 - İhaleye katılmak için şartname dosyası almak mecburidir. Şartname bedeli Ziraat Ban
kası 30426/1783-1 nolu hesabımıza veya Müessesemiz Muhasebe veznesine yatırılarak makbuz 
karşılığı temin edilebilir. Telefax : 0452 2250898 

3 - Satınalınacak malzemeler için TSE Standartları ve TEDAŞ Teknik Şartnamesine uy
gunluk aranacağı gibi malzemelerin ISO-9000 serisi kalite sistem belgesine haiz olması şartı ayrı
ca aranacaktır. Aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - TEDAŞ tarafından yasaklanan firmalar ihaleye katılamayacaklardır. Katılmaları halin

de bulunduğu aşamadaki teminatı irad kaydedilecektir. 

5 - Teklif mektupları 18/11/1999 günü saat 12.00'ye kadar TEDAŞ Ordu Elektrik Dağı
tım Müessesesi Akyazı Mah. Sahil Cad. No: 35 adresindeki 2. Kat Muhaberat servisine verilecek
tir. 

(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 

6 - Teklifler aynı gün saat 14.00'de Komisyonumuzca açılacaktır. 

7 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta kısmen veya tamamen yapıp dilediğine vermekte serbesttir. 27645/2-1 
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TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ CİHAZI, PC V E YAZICI , REÇİNE SATIN A L I N A C A K T I R 
PETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Aliağa Petrokimya 

Kompleksinden : 
1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan; 
-- Fabrikalar ve İnşaat Proje Müdürlüğü ihtiyacı 1 T A K I M TERMOGRAVİMETRİK 

ANALİZ CİHAZI, PC ve YAZICI 99-C2-0248 No'lu dosya kapsamında son teklif verme tarihi 
10/11/1999 Saat 13:30 (Teklifler aynı gün saat 14:30'de huzunda açılacaktır.) 

- Plastik İşleme Fabrikası ihtiyacı 11.000 K G P U R E SOLID P O L Y U R E T H A N E RESİN 
2000-A5-0453 No' lu dosya kapsamında son teklif verme tarihi 24/11/1999 Saat 13:30 (Teklifler 
aynı gün saat 14:30'da huzurda açılacaktır.) 

olarak kapalı zarf usulü ihale yöntemiyle yurt dışından satın alınacaktır. 
2 - B u alımlara ait şartnameler Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve An

kara, İzmir, İstanbul Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilebilecektir. 
3 - Teklifler şartnamesine uygun olarak son teklif verme günü ve saatine kadar Muhabe

rat servisimize ulaşmış olacaktır. 
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Alım konusu mal ve hiz

metleri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 
27649/2-1 

K A M E R A İLE İZLEME V E K A Y I T SİSTEMİNİN TEMİNİ İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 - Şirketimiz Aliağa Kompleksi ihtiyacı olan "Kamera ile İzleme ve Kayıt Sistemi"nin 

temini işi 99/HM-373 no.lu dosya kapsamında özel şartnamesi gereği kapalı zarf usulü teklif te
min etmek suretiyle ihale edilecektir. g o n -r-eklif Verme 

Dosya No Konusu Miktarı Tarih ve Saati 
99/HM-373 Kamera ile İzleme ve 

Kayıt Sistemi' nin temini 1 Sistem 17/11/1999-12.00 

2 - Bu işe ait şartname Petkim Pekrokrmya Holding A.Ş. Aliağa Petrokimya Kompleksi 
İç Alım Müdürlüğünden 20.000.000,-TL. ( K D V Dahil) bedel karşılığında temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 17/11/1999 günü saat 12.00'ye kadar Aliağa İşyerimizdeki Muhabe
rat Servisine ulaşmış olmalıdır. Teklif zarflan aynı gün saat 14.45'te toplanan İç Alım Komisyo
numuz huzurunda teklif veren firmalann yetkililerinin de katılabileceği toplantıda açüacaktır. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Alım konusu mal ve hizmet
leri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 27650/2-1 

MUHTELİF M A L Z E M E TEMİN EDİLECEKTİR 
Bursa Linyitleri İsletmesi Bölge Müdürlüğünden : 
Muhtelif filtre ve Dozer, Yükleyici, Greyder'lere ait Kepçe Tırnağı, bıçak gibi yedek par

çalar kapalı zarf usulü ihale yolu ile temin edilecektir. 

Alınacak Malzemelerin Cinsi Miktan İhale Tarihi ve Saati K D V Dahil Şart.Üc. 

1 - Muhtelif Filtre ~ 37 Kalem 17/11/1999 14.00 11.500.000,-TL. 
2 - Kepçe Tırnağı - Bıçak 7 Kalem 17/11/1999 14.30 Ücretsiz 

Yukanda alımlarla ilgili ihaleler karşılannda belirtilen tarih ve saatte yapılacak olup teklif 
mektuplarının aynı gün saat 13.30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilmesi 
gerekmektedir. 

Bu işe ait şartnameler, Ankara'da TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Baş
kanlığından (Hipodrum Cd. Yenimahalle), TKİ İstanbul Satm Alma Müdürlüğü (Merkezefendi 
Balıklı Yolu Atatürk Öğrenci Sitesi Karşısı Zeytinburnu), İzmir'de TKİ İzmir Gümrük Şefliğin
den (1487. Sk. No: 17/1 Alsancak) ve Bölge Müdürlüğümüz Makina İkmal Şube Müdürlüğünden 
(Gümüşpınar Köyü / Orhaneli-Bursa) karşılannda gösterilen bedellerle temin edilir. 

Bölgemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. Postada meydana gelecek gecikmeler, Telefon, 
Telgraf, ve faksla yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. 27565/2-1 
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10 A D E T 4X4 ÇİFT KABİNLİ PİCK-UP SATIN A L I N A C A K T I R 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür lüğü Ankara Orman Fidanlığı Dö-

ner Sermaye İsletme Müdür lüğünden : 
1 - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olarak aşağıda cins, 

miktar ve özelliği belirtilen 10 adet Pick-Up Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 
(a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Alınacak pick-uplann; 
Cinsi _ _ Adedi 
4x4 Çift Kabinli pick-up 10 Adet 
3 - İşin tahmin edilen bedeli 90.000.000.000,-TL. (Doskanmilyar TL) 
4 - İhale 15/11/1999 Pazartesi günü saat 15.00'de Orman Bakanlığı Gazi Tesisleri 11 

No'lu binada bulunan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
yapılacaktır. 

5 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Sögütözü mevkiinde bulunan Orman Fidan
lık Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı Gazi Tesisleri 11 No.lu binada bulunan Ağaçlandırma ve Eroz
yon Kontrolü Genel Müdürlüğü Fidanlık Şube Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve temin 
edilebilir. 

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale şartnamesinin 15'inci maddesine göre hazır
layacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 16'ıncı maddesi doğrultusunda 15/11/1999 Pazartesi gü
nü saat 14.00'e kadar İhale Komisyonu Bakanlığına vermeleri gerekmektedir. Teklifler satın alı
nacak taşıtların tamamına birden geçerli olmak üzere aynı teklif mektubunda verilecektir. 

Teklifler tedavüldeki Türk parası cinsinden ve K D V hariç verilecek olup, ödemeler ihale 
şartnamesindeki i lgil i maddelere göre yapılacaktır. 

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç zarf (ihale şartnamesindeki örneğine uygun Teklif Mektubunu içerecektir.) 
b) İhale yılında alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Sicil Kayıt Belgesi, 
c) Noter Tasdikli imza sirküleri, 
d) Kanuni ikametgah belgesi, 
e) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
f) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak 

Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

g) Aracın teknik özelliklerini gösterir prospektüs ve soru formu, 
h) Şartnamelerde istenen diğer belgeler, 
i) Bu ihale için Ankara Orman Fidanlığı Döner Sermaye işletme Müdürlüğünden alınmış 

2.700.000.000,-TL. (İkimilyar yediyüzmilyon TL) tutarında geçici teminata ait kasa tahsil fişi ve
ya banka teminat mektubu 

7 - Başvuru dosyayı idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrakın tamamlanması yönünde yapılacak 
müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

8 - Satın Alma Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9 - Telgraf veya faxla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler ka

bul edilmeyecektir. 
İlan olunur. 27498/2-1 
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7 A D E T K O N T E Y N E R SATIN A L I N A C A K T I R 
Türk T E L E K O M Denizli Başmüdürlüğünden : 
1 - Türk T E L E K O M Denizli Başmüdürlüğünde kurulacak olan kablosuz telefon sistemi 

için ihtiyaç duyulan 7 adet konteyner kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle satın alınacak olup iha
lesi Başmüdürlüğümüz binasında yapılacaktır. 

2 - İhale idari ve teknik şartnamesi, Türk T E L E K O M Denizli Başmüdürlüğü Malzeme 
Amirliğinden ücretsiz olarak temin edilecek olup ihale ile ilgili diğer bilgiler ve istenilen belgeler 
ihale şartnamesinde belirtilmiştir. 

3 - İstekliler tekliflerini, 22 Kasım 1999 günü saat 14.30'a kadar Türk T E L E K O M Deniz
l i Başmüdürlüğü Malzeme Amirliğine elden veya posta yolu ile teslim edeceklerdir. Bu gün ve sa
atten sonra gelen teklifler ile faks ve telgraf ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

4 - Alınan teklifler 22 kasım 1999 günü saat 14.30'da Ünitemiz Satın Alma Komisyonun
ca açılacaktır. 

5 - İhale kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle pazarlıksız olarak yapılacaktır. 
6 - İhale geçici teminatı olarak teklif edilen K D V Dahil toplam bedelin % 3 'ü oranındaki 

tutar Başmüdürlüğümüz veznesine makbuz karşılığı yatırılacaktır. 
7 - Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihalelerde tekliflerin Şirket için en uygun ola

nını tayin ve tespit ederek dilediğine dilediği miktarda vermekte, ihale konusu malzeme miktarını 
ihtiyaç oranmda artırıp eksiltmekte serbesttir. 

8 - İsteklilerce gerektiğinde 0.258.2414135 no.lu telefonumuzdan bilgi alınabilecektir. 
• 27564/2-1 

TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Denizli Türk T E L E K O M Başmüdürlüğünden : 
1 - Denizli şehir merkezinde bulunan hizmet ve santral binalarımızın 2 (iki) yıl süre ve 15 

(onbeş) eleman ile temizliğinin yaptırılması işi kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle ihale edilecek
tir. 

2 - İhale 8 Aralık 1999 günü saat 14.30'da Başmüdürlüğümüzde yapılacak olup, teklif 
mektupları aynı gün saat 14.00'a kadar kabul edilecektir. 

3 - Namına şartname almayanlar ihaleye iştirak edemezler. 
4 - Teklif mektupları elden veya belirtilen saate kadar alma haberli olarak posta ile Deniz

l i Türk T E L E K O M Başmüdürüğü Malzeme Amirliğine teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra 
gelen teklif mektupları ve postadaki gecikmeden dolayı geç gelen teklif mektupları dikkate alın
mayacaktır. 

5 - Ünitemizin 0.258.2414135 numaralı telefonundan ihale hususunda bilgi alınabilecek
tir. 

6 - İhalenin geniş açıklaması ihale idari ve teknik şartnamesinde mevcut olup, şartname
ler K D V dahil 20.000.000,-TL. (yirmimilyon) bedel karşılığı Denizli Türk T E L E K O M Başmü
dürlüğü Malzeme Amirliğinden temin edilecektir. 

7 - Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, tekliflerin en uygun olanını tayin ve tespit ede
rek dilediğine vermekte serbesttir. • 

8 - İhaleye iştirak edecek firmalar Başmüdürlüğümüzden yeterlilik belgesi alacaklardır. 
Yeterlilik belgesi ile ilgili şartlar ihale şartnamesinin 4. maddesinde belirtilmiştir. 

9 - Yeterlilik belgesi almak isteyen firmalar 24 Kasım 1999 günü 17.30'a kadar yeterlilik 
belgesi talebi için ihale şartnamesinin 4/c-l maddesinde belirtildiği şekilde Başmüdürlüğümüze 
müracaat edeceklerdir. Bu gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar ile yeterlilik belgesi verilme
yen firmaların müracaatlan kabul edilmeyecektir. 

10 - İhale şartnamesi http://web.turnet.net.tr/~denizlit adresimizden aynca incelenebile
cektir. 27646/2-1 

http://web.turnet.net.tr/~denizlit
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KIŞLIK GİYİM EŞYASI SATIN A L I N A C A K T I R 
T ü r k Telekomünikasyon Anonim Şirketi Denizli Türk T E L E K O M Başmüdürlüğün-

den : 
1 - Denizli Türk T E L E K O M Başmüdürlüğü ihtiyacı olan ve aşağıda listesi bulunan giyim 

eşyaları kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhale 29 Kasım 1999 günü saat 14.30'da Başmüdürlüğümüzde yapılacak olup, teklif 
mektupları aynı gün saat 11.00'e kadar kabul edilecektir. 

3 - İhale şartnamesi Ünitemiz Muhasebe Müdürlüğü Malzeme Amirliğinden 
10.000.000,-TL. ( K D V dahil) bedel karşılığı temin edeceklerdir. 

4 - Teklif mektupları elden veya belirtilen saate kadar alma haberli olarak posta ile Deniz
li Türk T E L E K O M Başmüdürlüğü Malzeme Amirliğine teslim edilecektir.' 

Yukarıda belirtilen saatten sonra gelen teklif mektupları ve postadaki gecikmeden dolayı 
geç gelen teklif mektupları dikkate alınmayacaktır. 

5 - Ünitemizin 0.258.2414135 numaralı telefonundan ihale hususunda bilgi alınabilecek
tir. 

6 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğie verip vermemekte serbesttir. 

7 - Teklif veren firmalar teklif ettikleri giyim eşyalannın hazır bir numunesini yukarıda 
belirtilen gün ve saate kadar teslim edeceklerdir. Numune giyim eşyası olmayan teklifler kabul 
edilmeyecektir. 

8 - İhale pazarlıklı olarak yapılacaktır. 
9 - İhale şartnamesi http://web.turnet.net.tr/~denizlit adresimizden ayrıca incelenebile

cektir. 

Satın Alınacak Kışlık Giyim Eşyalannın : 

Cinsi Miktarı 

Takım Elbise 174 Adet 
İş Elbisesi 60 Adet 
Ayakkabı 112 Çift 

Bot 65 Çift 

Deri Ceket 19 Adet 

Yağmurluk 1 Adet 

Eldiven 1 Çift 
Atkı-Kaşkol 1 Adet 

Tulum 1 Adet 
Takım Elbise (Güvenlik) 21 Adet 
Gömlek (Güvenlik) 42 Çift 
Bot (Güvenlik) 21 Çift 
Kravat (Güvenlik) 38 Adet 
Çorap (Güvenlik) •' 42 Çift 
Derimont (Güvenlik) 39 Adet 
Palto (Güvenlik) 39 Adet 

27648/2-1 
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O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR 
Gölhjşar Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Yol Parti M I K T A R I Muh.Bedeli %3 Geçici Teminat 
Bölgesi Deposu Durumu Cins Nev' i Boy ve Sınıfı Adedi Adet M3. (TL.) (TL.) 

Dirmil 'Di rmi l Asfalt 2.S.NB.ÇK.Tom. 3 52 29,087 45.000.000 39.000.000 
Dirmil ; Dirmil 3.NB.KK.ÇK,Tom. 3 179 54,956 28.000.000 46.000.000 
Dirmil i ! Dirmil ; 3.S.NB.İK.ÇK.Tom. 1 116 15,683 24.000.000 11.000.000 
İbecik "ibecik • " 3.S.NB.KK.ÇK.Tom. 1 45 16,380 28.000.000 14.000.000 
Gölhisar •: Gölhisar " 3.S.NB.KK.ÇK.Tom. 1 60 21,942 28.000.000 18.000.000 
İbecik ; : ' İbecik 3S.KB.KK.ÇK.Tom. 1 26 9,847 ' 25.000.000 7.000.000 
Gölhisar Gölhisar " 3.S.KB.KK.ÇK.Tom. 1 78 18,258 25.000.000 14.000.000 
Gölhisar ' "•Gölhisar 3.S.KB.İK.ÇK.Tom. 2 190 18,642 22.000.000 12.000.000 
İbecik İbecik' " 3.S.NB.KK.ÇZ.Tom. Global Global 120,000 29.000.000 104.000.000 
İbecik İbecik " 3.S.NB.İK.ÇZ.Tom. Global Global 90,000 27.000.000 73.000.000 
Gölhisar Gölhisar " 3.S.NB.KK.ÇZ.Tom. Global Global 372,000 29.000.000 324.000.000 
Gölhisar Gölhisar " 3.S.NB.İK.ÇZ.Tom. Global Global 410.000 27.000.000 332.000.000 
İbecik 'İbecik " 3S.KB.KK.ÇZ.Tom. Global Global 20,000 24.000.000 14.000.000 
Gölhisar Gölhisar 3S.KB.KK.ÇZ.Tom. Global Global 105,000 24.000.000 76.000.000 
Gölhisar Gölhisar 3.S.KB.İK.ÇZ.Tom. Global Global 80,000 23.000.000 55.000.000 
Dirmil Dirmil 3.S.ÇK.Tom.D.V 1 8 4,913 18.000.000 3.000.000 
Gölhisar Gölhisar " 3.S.ÇK.Tom.D.V. 1 45 17,399 18.000.000 9.000.000 
Gölhisar Gölhisar 3.S.ÇZ.Tom.D.V. 3 154 45,350 18.000.000 24.000.000 
Dirmil Dirmil " 2.S.KK.ÇK.Mad.Direk 1 130 11,527 20.000.000 7.000.000 
Gölhisar Gölhisar " 2.S.KK.Çk.Mad.Direk Global 1355 78,953 20.000.000 47.000.000 
Dirmil • Dirmil " 2.S.İK.ÇK.Mad.Direk 4 613 34,276 20.000.000 21.000.000 
İbecik İbecik " 2.S.İK.ÇK.Mad.Direk 3 588 36,203 20.000.000 22.000.000 
Gölhisar Gölhisar " 2.S.İK.ÇK.Mad.Direk Global 502 22,831 20.000.000 14.000.000 



Yol Parti M İ K T A R I Muh.Bedeli %3 Geçici Teminat 

Bölgesi Deposu Durumu Cins Nev' i Boy ve Sınıfı Adedi Adet M3. (TL.) (TL.) 

Tefenni Tefenni Asfalt 2.S.İK.ÇK.Mad.Direk 2 430 22,808 20.000.000 14.000.000 
İbecik İbecik " 2.S.KK.ÇZ.Mad.Direk Global Global 15,000 20.000.000 9.000.000 
Gölhisar Gölhisar " 2.S.KK.ÇZ.Mad.Direk Global 2869 223,938 20.000.000 134.000.000 
İbecik İbecik " 2.S.İK.ÇZ.Mad.Direk 3 Global 40,000 20.000.000 24.000.000 
Gölhisar Gölhisar " 2.S.İK.ÇZ.Mad.Direk Global 4258 234,504 20.000.000 141.000.000 
Dirmil Dirmil " ÇK.Sanayi Odunu 4 308 22,039 19.000.000 13.000.000 
İbecik İbecik " ÇK.Sanayi Odunu 5 445 56,390 19.000.000 32.000.000 
Gölhisar Gölhisar Çz.Sanayi Odunu 12 1355 150,597 19.000.000 86.000.000 
Gölhisar Gölhisar Çz.Sanayi Odunu Global Global 275,000 20.000.000 165.000.000 

T O P L A M 52 2673,523 1.904.000.000 
Y A P A C A K E M V A L T O P L A M I 2673,523 1.904.000.000 

1 - İşletmemiz Orman dışı depolarında yukarıda cins ve miktarı yazılı Orman emvalleri satışa çıkarılacaktır. 
2 - Yapraklı Yapacak emval hariç, asli orman ürünlerinin bütün açık artırmalı satışları satış bedelinin %50'si ile vergi fon ve harçlar karşılığı peşin, 

kalan miktar üç aya kadar vadeli olarak yapılacaktır. 
3 - İbreli ve yapraklı her türlü asli orman ürünleri açık artırmalı satışlarda aylık %2 vade faizi uygulanacaktır. 
4 - Satışımız 16/11/1999 Salı günü saat 13.00'da Gölhisar Belediye Düğün salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
5 - Bu satışa ait ilan, satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, İsparta Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre işletmelerinde görülebilir. 
6 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını işletmemiz veznesine 

yatırmaları, Banka Teminat mektubu verecek olanların teminat mektuplarında işletme adım satış tarihini belirtmeleri. 
İlan olunur. 

İŞLETME TELEFON N U M A R A L A R I 
SANTRAL 0 248 4113023 - 4112738 
MUHASEBE 4115672-FAX 
MÜDÜR 4113013 27629/1-1 
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FISTIK ÇAMI K O Z A L A K SATIN A L I N A C A K T I R 
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Parti Alanı Miktarı 1 Kg.Bir Fiyatı Muhammen Bedel Teminat 
Bölgesi Serisi Bölme No (No) (Ha) (Kg.) (KDV Hariç TL.) (TL.) (TL.) 

G.O.Paşa G.O.Paşa 30,43,51 1 47.5 5.939 120.000 712.680.000 712.680.000 

İstanbul Fat.Ormanı 220,234,238,250,251, 
252, 253, 267, 222, 191, 
196,197 2 123.0 62.795 120.000 7.534.400.000 7.534.400.000 

İstanbul Kağıthane 126, 133, 134, 135, 136, 

(Hasdal) 137,122 3 114.0 46.503 120.000 5.580.360.000 5.580.360.000 

İstanbul Cebeci 110,111,113 4 40.5 17.003 120.000 2.040.360.000 2.040.360.000 

K.Burgaz Aziz Paşa 369,378,379 5 70.5 16.920 120.000 2.030.400.000 2.030.400.000 5 Parti T O P L A M 17.898.200.000 

1 - İşletmemiz Müdürlüğünün yukarıda yazılı G.O.Paşa, Kemerburgaz ve İstanbul Orman işletme Şefliklerindeki mevcut fıstık çamı kozolaklan top
lama istif yerine taşıma işi alıcıya ait olmak üzere Kg . olarak yukarıdaki muhammen bedel üzerinden açık artırmalı olarak satışa sunulmuştur. Satış 
15/11/1999 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00'de İşletmemiz Müdürlüğü satış salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 - Satışa iştirak etmek istiyenlerin ikametgah, nüfus cüzdanı sureti ile şartnamenin 3. maddesindeki belgeleri ibraz etmeleri gerekir. Aksi takdirde 
ihaleye iştirak edemezler. 

3 - İhale bedeli vergi resimler ve fonlar ve K D V vergisi %15 nisbetinde peşin olarak tahsil edilecektir. 
4 - İhale için teminatlar aynı gün saat 13.30'a kadar İşletmemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. 
5 - Şartnameler İşletmemiz Müdürlüğü, Alemdağ, Çatalca, Bahçeköy, Tekirdağ, Demirköy Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğü 

Orman İşletme Şefliklerinden temin edilebilir. 
6 - Taliplilere ilan olunur. 27641/1-1 
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3 KASIM 1999 GÜNÜ SAAT 15:00'DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI 

BÜLTEN NO: 199S/2Ö5 
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 

DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 
1 ABD DOLAR! 483,137 485,467 482,799 486,195 
1 AVUSTRALYA DOLARI 310,898 312,932 309,468 314,810 
1 DANİMARKA KRONU 68,175 68,511 68,127 68,669 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 796,614 800,778 796,056 801,979 
1 İSVİÇRE FRANGİ 314,898 316,926 314,426 317,401 
1 İSVEÇ KRONU 58,154 58,759 58,113 58,894 
1 JAPON YENİ 4,632 4,663 4,615 4,681 
1 KANADA DOLARI 328,965 330,452 327,748 331,708 
1 KUVEYT DİNARI 1,580,486 1,601,303 1,556,779 1,625,323 
1 NORVEÇ KRONU 61,249 61,662 61,206 61,804 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 129,208 129,441 128,239 130,412 
1 EURO 506.858 509.303 
1 ALMAN MARKI 259,152 260,402 258,971 260,714 
1 BELÇİKA FRANGI 12,564 12,625 12,545 12,644 
1 LÜKSEMBURG FRANGI 12,564 12,625 12,470 12,720 
1 İSPANYOL PEZETASI 3,046 3,061 3,039 3,068 
1 FRANSIZ FRANGI 77,270 77,643 77,154 77,759 
1 İRLANDA LİRASI 643,577 646,681 639,716 650,561 
100 İTALYAN LİRETİ 26,177 26,303 26,098 26,403 
1 HOLLANDA FLORİNİ 230,003 231,112 229,658 231,459 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 36,834 37,012 36,779 37,068 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 2,528 2,540 2,509 2,559 
1 FİN MARKKASI 85.248 85,659 85.188 85.856 
1 BULGAR LEVASI 109 166 
1 İRAN RİYALİ 85 129 
1 ROMEN LEYİ 15 23 
1 SURİYE LİRASI 4,402 6,603 
1 ÜRDÜN DİNARI 546,787 616,589 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 88,904 93,463 
1 YUNAN DRAHMİSİ 1,432 1.553 

ÇAPRAZ KURLAR 
1 ABD DOLARI 1.5513 AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI 7.0860 DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI 1.5318 İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI 8.2620 İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI 104.12 JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI 1.4691 KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI 7.8730 NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO - 1.0491 ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.6495 ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI 3.2985 ABD DOLARI 

EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
1.95583 ALMAN MARKI 
40.3399 BELÇİKA FRANGI 
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI 
166.386 İSPANYOL PEZETASI 
6.55957 FRANSIZ FRANGI 

1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI 
1936.27 İTALYAN LİRETİ 
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ 
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU 
5.94573 FİN MARKKASI 

BİLGİ İÇİN; 

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.3857 ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 672.712 TÜRK LİRASI 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İDARE MERKEZİ 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 04.11.1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE N İ T E L İ 
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU) 

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100 ,000 . -TL ÜZERİNDEN) 

15.12.1999 12T TRT151299T19 41 92,497 
17.02.2000 12T TRT170200T17 105 82,949 
16.03.2000 12T TRT160300T17 133 79,241 
22.03.2000 12T TRT220300T19 139 78,478 
21.04.2000 12T TRT210400T19 169 74,820 
03.05.2000 12T TRT030500T10 181 73,427 
20.09.2000 12T TRT200900T15 321 59,684 
09.02.2000 14T TRT090200T17 97 84,055 
15.03.2000 14T TRT150300T18 132 79,369 
19.04.2000 14T TRT190400T13 167 75,056 
17.05.2000 14T TRT170500T14 195 71,850 
07.06.2000 14T TRT070600T15 216 69,577 
23.08.2000 14T TRT230800T13 293 62,102 
17.11.1999 3B TRB171199T18 13 97,376 
26.01.2000 3B TRB260100T17 83 86,046 
15.03.2000 6B TRB150300T18 132 79,369 
19.01.2000 7B TRB190100T16 76 87,069 
24.05.2000 7B TRB240500T15 202 71,080 

2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN 
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 

3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ 
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER,KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR. ) 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100 ,000 . -TL ÜZERİNDEN) 

14.07.2000 12H1 TRH140700T19 TUFE*20 119,079 
14.07.2000 12H1A TRH140700A10 TÜFE*20 65,825 
14.07.2000 12H1K TRH140700K18 TÜFE*20 53,254 
06.11.1999 12T-0Z TRT061199T11 TEFE 154,560 
16.12.1999 12T-0Z TRT161299T18 TEFE 143,302 
29.12.1999 12T-0Z TRT291299T13 TEFE 140,079 
01.01.2000 12T-0Z TRT010100T24 TEFE 139,354 
15.02.2000 12T-0Z TRT150200T19 TEFE 129,163 
17.02.2000 12T-0Z TRT170200T25 TEFE 128,736 
23.03.2000 12T-OZ TRT230300T18 TEFE 121,602 
24.03.2000 12T-0Z TRT240300T17 TEFE 121,406 
21.04.2000 12T-0Z TRT210400T27 TEFE 116,121 
23.04.2000 12T-0Z TRT230400T17 TEFE 115,757 
24.04.2000 12T-0Z TRT240400T16 TEFE 115,575 
04.05.2000 12T-0Z TRT040500T19 TEFE 113,782 
30.05.2000 12T-0Z TRT300500T17 TEFE 109,307 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 04.11.1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE N İ T E L İ 
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100 ,000 . -TL ÜZERİNDEN) 

21.09.2000 12T-OZ TRT2109Ö0T14 TEFE 92,500 
22.09.2000 12T-OZ TRT220900T13 TEFE 92,370 
05.11.1999 12T1 TRT051199T12 TÜFE*10 180,841 
05.11.1999 12T1A TRT051199A13 TÜFE*10 99,808 
05.11.1999 12T1K TRT051199K11 TÜFE*10 81,033 
23.11.1999 12T1 TRT231199T10 TÜFE*10 172,294 
23.11.1999 12T1A TRT231199A11 TÜFE*10 96,268 
23.11.1999 12T1K TRT231199K19 TÜFE*10 76,026 
26.11.1999 12T1 TRT261199T25 TÜFE*10 170,910 
26.11.1999 12T1A TRT261199A18 TÜFE*10 95,730 
26.11.1999 12T1K TRT261199K16 TÜFE*10 75,180 
02.12.1999 1ZT1 TRT021299T14 TÜFE*10 167,865 
02.12.1999 12T1A TRT021299A15 TÜFE»10 94,680 
02.12.1999 12T1K TRT021299K13 TÜFE*10 73*185 
04.12.1999 12T1 TRT041299T12 TÜFE*10 170,143 . 
04.12.1999 12T1A TRT041299A13 TÜFE*10 94,336 
04.12.1999 12T1K TRT041299K11 TÜFE*10 75,807 
07.12.1999 12T1 TRT071299T19 TÜFE*10 168,776 
07.12.1999 12T1A TRT071299A10 TÜFE*10 93,827 
07.12.1999 12T1K TRT071299K18 TÜFE*10 74,949 
15.01.2000 12T1 TRT150100T10 TÜFE*10 156,383 
15.01.2000 12T1A TRT150100A11 TÜFE*10 87,662 
15.01.2000 12T1K TRT150100K19 TÜFE*10 68,721 
05.03.2000 12T1 TRT050300T10 TÜFE*10 142,265 
05.03.2000 12T1A TRT050300A11 TÜFE*10 80,668 
05.03.2000 12T1K TRT050300K19 TÜFE*10 61,597 
16.04.2000 12T1 TRT160400T16 TÜFE*10 129,754 
16.04.2000 1ZT1A TRT160400A17 TÜFE*10 75,412 
16.04.2000 12T1K TRT1*0400K15 TÜFE*10 54,342 
13.08.2000 12T1 TRT130800T15 TÜFE*10 103,526 
13.08.2000 12T1A TRT130800A16 TÜFE*10 63,002 
13.08.2000 12T1K TRT130800K14 TÜFE*10 40,524 
01.10.2000 12T1 TRT011000T15 TÜFE*10 92,220 
01.10.2000 12T1A TRT011000A16 TÜFE*10 58,773 
01.10.2000 12T1K TRT011000K14 TÜFE«10 33,447 
04.10.2000 12T1 TRT041000T12 TÜFE*10 91,726 
04.10.2000 12T1A TRT041000A13 TÜFE*10 58,529 
04.10.2000 12T1K TRT041000K11 TÜFE*10 33,197 
22.10.2000 12T1 TRT221000T10 TÜFE*10 87,391 
22.10.2000 12T1A TRT221000A11 TÜFE*10 57,094 
22.10.2000 12T1K TRT221000K1V TÜFE*10 30,297 
29.10.2000 12T1 TRT291000T13 TÜFE*10 85,761 
29.10.2000 12T1A TRT291000A14 TÜFE*10 56,550 
29.10.2000 12T1K TRT291000K12 TÜFE*10 29,211 
01.11.2000 12T1 TRT011100T14 TÜFE*10 85,083 
01.11.2000 12T1A TRT011100A15 TÜFE*10 56,320 
01.11.2000 12T1K TRT011100K13 TÜFE*10 28,763 
09.08.2000 14T1 TRT090800T11 TÜFE*23 . 7 126,182 
09.08.2000 14T1A TRT090800A12 T Ü F E * 2 3 . 7 63,368 
09.08.2000 14T1K TRT090800K1O T Ü F E * 2 3 . 7 i : 
24.12.1999 23T4 TRT241299T26 TÜFE*32 109,921 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 04.11.1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE N İ T E L İ 
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100 ,000 . -TL ÜZERİNDEN) 

31.03.2000 24T-OZ TRT310300T18 TEFE 117,234 
26.11.1999 24T4 TRT261199T17 TÜFE*26 113,144 
24.12.1999 24T4 TRT241299T18 TÜFE*32 108,573 
06.01.2001 24T4 TRT060101T10 22.00 125,779 
21.02.2001 24T4 TRT210201T10 22.00 137,537 
21.03.2001 24T4 TRT210301T19 20.00 123,511 
03.10.2001 24T4 TRT031001T12 18.00 114,463 
01.09.2001 36T-OZ TRT010901T17 TEFE+6 89,815 
24.07.2002 36T4D TRT240702T11 20.27 100,333 
14.08.2002 36T4D TRT140802T12 20.89 118,991 
01.01.2000 60T-OZ TRT010100T16 TEFE+6 144,742 
07.04.2000 60T-OZ TRT070400T17 TEFE*1.15 125,055 
01.01.2001 60T-OZ TRT010101T15 TEFE+6 137,563 
01.01.2002 60T-OZ TRT010102T14 TEFE+6 118,997 
01.01.2003 60T-OZ TRT010103T13 TEFE+6 122,481 
01.01.2004 60T-OZ TRT010104T12 TEFE+6 128,464 

4 - T . C . BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 

14.07.2000 12H401 
07.09.2000 12H401 
05.01.2000 12T401 
01.02.2000 12T401 
25.08.2000 12T401 
24.09.2001 24T201 
15.11.1999 36T201 

VADE 
TARİHİ TCMB KODU 

18.11.1999 36T216 
17.12.1999 6B16 
22.12.1999 6B16 

TRH140700F15 
TRH070900F12 
TRT050100F18 
TRT010200F11 
TRT250800F17 
TRT240901F16 
TRT151199F16 

ISIN KODU 

TRT181199F13 
TRB171299F13 
TRB221299F16 

486,323 
492,056 
487,863 
483,610 
494,127 
489,442 
499,006 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI) 

264,147 
262,995 
262,857 

5 - T . C . BAŞBAKANLIK,KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN 
GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU (1 AMERİKAN DOLARI KARŞILIĞI) 

31.03.2000 OG TRG310300F19 469,918 

6 - T . C . BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN 
ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100 ,000 . -TL ÜZERİNDEN) 

06.07.2000 120T 
31.07.2000 120T 
06.10.2000 120T 
16.12.1999 120T-D 
17.02.2000 120T-D 
10.10.2000 120T-D 

TRG060700T10 
TRG310700T19 
TRG061000T15 
TRG161299T13 
TRG170200T20 
TRG101000T19 

73.34 
105.00 
102.90 

96.37 
96.37 
96.37 

124,313 
127,041 
107,612 
185,281 
168,647 
106,073 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 04.11.1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE N İ T E L İ 
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100 ,000 . -TL ÜZERİNDEN) 

17.02.2000 240T-D TRG170200T12 96.37 168,647 

7-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA 
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
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