
T.C.
Resmî Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 264. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2012/4146
           6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman
Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı
Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan başvuru sürelerinin uzatılmasına
ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 28/12/2012 tarihli ve 35489
sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/12/2012
tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
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                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı
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                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı
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28/12/2012 TARİHLİ VE 2012/4146 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Başvuru süreleri

MADDE 1 – (1) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının

Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi

ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkra-

sında belirtilen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listele-

rine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu

kütüklerinin beyanlar hanesine göre 2/B alanlarındaki taşınmazların kullanıcısı ve/veya üze-

rindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerin başvuru süresi bir ay uzatılmıştır.

(2) Aynı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve bu Kanunun yürür-

lüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya

da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre

2/B alanlarındaki taşınmazların kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gös-

terilen kişilerin başvuru süresi iki ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

ATAMA KARARI

          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2012/895

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Aygül FAZLIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

9/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İş-
letmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Depo, perakende, toplu tüketim işletmecileri Ek-2’deki; gıda üreten işletmeciler
Ek-3’teki bilgi ve belgeler ile birlikte yetkili merciye başvururlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda;
a) İşletmenin uygun bulunmaması halinde işletmenin eksiklikleri belirtilerek başvuru

dosyası gıda işletmecisine iade edilir.
b) İşletmenin uygun bulunması halinde gıda işletmesine Ek-8’deki işletme şartlı onay

belgesi ve işletme onay numarası verilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Gıda işletmelerine Kanun kapsamında verilen işletme kayıt ve onay belgeleri

17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği,
27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliği, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ve
17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kont-
rollerine Dair Yönetmelik kapsamında verilen belgelerdir. Bu belgelerin alınması diğer kamu
kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre verilen izin veya ruhsatların alınması mü-
kellefiyetini ortadan kaldırmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-7, Ek-10,
Ek-11 ve Ek-14 ekteki  şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/12/2011 28145

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/4/2012 28254
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken

koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştiril-
mesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli
gönderici, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve
emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma
yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer
basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

5/A, 10, 71, 73, 150, 202 ve 204 üncü maddeleri, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkında Kararın 116 ncı maddesi, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan
Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 19 ilâ 23 üncü maddeleri
ile 30/12/2011 tarihli ve 24626 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleş-
tirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tes-
pitine İlişkin Kararın 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununda tanımlanan deyimlere ilave olarak

bu Yönetmelikte geçen;
a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bu-

lunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üze-
re, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip
gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,
ç) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünü,
d) Fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu

veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı
yeterli ayrıntıda tanımlayan metni 30/12/2011 tarihli ve 24626 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Ya-
rarlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek IV’ünde, 26/11/2009 tarihli ve
27418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi
Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünün (a)
ve (b)’sinde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe
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Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönet-
meliğin Ek IV’ünde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı
Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında
Yönetmeliğin Ek IV’ünde ve 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye - Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı
Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde yer alan, usu-
lüne uygun olarak yapılan beyanları,

e) Genel Müdürlük: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Mü-
dürlüğünü,

f) Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında va-
sıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini
gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

g) Grup imalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında va-
sıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı,

ğ) Grup ithalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında va-
sıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini
gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

h) İhracatta yerinde gümrükleme: Eşyanın ihraç işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde
basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne
getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesini,

ı) İzinli gönderici: Eşyanın transit işlemlerini kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul
çerçevesinde yapmak suretiyle, eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın doğrudan çıkış
gümrük idaresine sevk etmeye yetkilendirilmiş kişiyi,

i) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
j) Karar: 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük

Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,
k) Mavi hat: Eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,
l) Onaylanmış ihracatçı: İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsa-

mında ATR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura
beyanı ve EUR.MED fatura beyanı düzenleme izinlerinden bir veya daha fazlasına sahip kişiyi,

m) Parsiyel taşımacılık: Aynı veya birden fazla transit beyanı kapsamında ve aynı araç
içerisinde birden çok ihracatçıya ait eşyanın taşınmasını,

n) Sertifika: Bu Yönetmeliğin öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya em-
niyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen
kişiler adına düzenlenen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını,

o) Sonradan kontrol: Beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun
olarak yapılıp yapılmadığı da dâhil eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere
ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kont-
rolünü,

ö) Sonradan kontrol yetkilisi: 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca sonradan kont-
rol işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kişiyi,

p) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin
Sözleşmenin Ek I, İlave I’inde yer alan eşya ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin Ek-33’ünde yer alan eşyayı,

ifade eder.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ocak 2013 – Sayı : 28524

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12



İKİNCİ KISIM
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Kapsamı, Sertifika Başvuru Koşulları,

Sertifika Başvurularında Aranacak Belgeler, Başvuru Şekli ve
Başvuruların Değerlendirilmesi

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ve kapsamı
MADDE 4 – (1) 5 ilâ 8 inci maddelerde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mev-

zuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır faa-
liyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile 9 uncu maddede belirtilen kamu kurum ve kuru-
luşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük
Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin ko-
laylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır. İkinci ve üçüncü
fıkralarda belirtilenler hariç olmak üzere, üç yıldan daha kısa süredir faaliyette bulunan firma-
lara yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınabilmesi için gereken ilave şartları, öncelikle ser-
maye büyüklükleri esas alınmak üzere belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Sertifika sahibi şirketin, devir veya birleşme suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi
durumunda yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika
başvurusunda en az üç yıldır faaliyette bulunma şartı aranmaz, ancak tüzel kişiliği sona eren
şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin
ceza kararı sayıları sertifika talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ile birlikte
değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası,
60 ıncı maddenin birinci fıkrası, 67 nci maddenin birinci fıkrası ve 72 nci maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinin değerlendirilmesinde tüzel kişiliği sona eren firmanın verileri de kulla-
nılır.

(3) Sertifika sahibi şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak
bir şirkete kısmi bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya serma-
yesi bakımından sertifika sahibi şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şir-
ket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika başvurusunda en
az üç yıldır faaliyette bulunma şartı aranmaz, ancak sertifika sahibi şirketin 5 inci maddenin
birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları sertifika
talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ile birlikte değerlendirilir, 7 nci madde
ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 60 ıncı maddenin birinci
fıkrası, 67 nci maddenin birinci fıkrası ve 72 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin de-
ğerlendirilmesinde sertifika sahibi firmanın verileri de kullanılır.

(4) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki basitleştirilmiş uygulama-
lardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, faydalanmalarına izin verilir:

a) Eksik beyan usulü,
b) Kısmi teminat uygulaması.
(5) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki basitleştirilmiş uygulama-

lardan faydalanmalarına, talep etmeleri ve o uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları
da sağlamaları halinde, izin verilir:

a) Götürü teminat uygulaması,
b) Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında;
1) İhracatta yerinde gümrükleme izni,
2) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından dü-

zenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenle-
yebilme izni,
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3) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Tür-
kiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek
taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen ter-
cihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı
düzenleyebilme izni,

c) İzinli gönderici yetkisi.
(6) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine aşağıdaki emniyet ve güvenlik kont-

rollerine ilişkin kolaylaştırmalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni ve-
rilir:

a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,
b) Mavi hat uygulaması,
c) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle ya-

pılması,
ç) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin önce-

likle yapılması.
(7) Adına sertifika düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere bu sertifika kapsamında tanınan

hak ve uygulamalardan, bizzat bu kişilerce yararlanılır. Söz konusu haklar ile uygulamalardan
yararlanma yetkisi başka kişilere kullandırılamaz.

(8) Sertifika kapsamında tanınan hak, uygulama ve kolaylaştırmalardan yalnızca serti-
fikanın geçerli olduğu sürece yararlanılabilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu
MADDE 5 – (1) Güvenilirlik koşulunun yerine getirilmiş olması için aşağıdaki koşul-

ların tamamının sağlanmış olduğunun yapılacak ön inceleme neticesinde gümrük idaresince
tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler
ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine
karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar
ve casusluk, uluslararası suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, do-
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira
suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal var-
lığı değerlerini aklama suçlarından mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına
teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; 7/1/1932 tarihli ve
mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Müca-
dele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yol-
suzluklarla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Ko-
ruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006
tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 12/6/1933
tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3/6/1986 tarihli
ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı
bulunmaması.

b) Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu; yönetim kurulu üye-
leri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret iş-
lemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan ulus-
lararası suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma,
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hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uy-
durma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kay-
naklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına
teşebbüs suçlarından, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçlarından,
petrol kaçakçılığı suçlarından, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından, haksız mal edinme suçla-
rından, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümlerine muhalefetten ceza veya mah-
kûmiyet kararı bulunmaması.

c) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer
aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kaybına neden olan güm-
rük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ilâ 238 inci maddeleri uyarınca Kanu-
nun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda
düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem
gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde birini aşmaması.

ç) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer
aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kaybına neden olan güm-
rük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ilâ 238 inci maddeleri uyarınca Kanu-
nun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını
aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve yine aynı tutardaki usulsüzlük cezasının iki yüz
elli katını aşan 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 51 inci mad-
desi ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uya-
rınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla olmak koşuluyla, her bir dö-
nemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının binde iki-
sini aşmaması.

d) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer
aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde gümrük mevzuatı ihlali nede-
niyle haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile
Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük
cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla,
her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının
yüzde ikisini aşmaması.

e) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması.
f) Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması.
g) İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında, Kanunun 67 nci maddesinin ikinci

fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı beyannameye ilişkin düzenlenmiş birden fazla ceza
kararı bir ceza kararı sayılır.

(3) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında aynı gümrük idaresinde
aynı tespite istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak
düzenlenen birden fazla ceza kararı tek bir ceza kararı sayılır.

(4) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında kesinleşmemiş ceza ka-
rarları dikkate alınmaz.

(5) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında ceza kararının düzenlen-
diği tarih esas alınır. Başvurunun değerlendirilmesinde, başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden
geriye dönük üç yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararları dikkate
alınmaz.
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(6) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında Kanunun 234 üncü madde-
sinin üçüncü fıkrasına göre düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

(7) Birinci fıkranın (e), (f) ve (g) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca
teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen
borçlar hariç tutulur.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların
güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu

MADDE 6 – (1) Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının güvenilir
ve izlenebilir olduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme
sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucun-
da aşağıdaki koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince yapılan ve özellikle
sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına
olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muha-
sebe ilkelerine uygun olarak tutmak.

b) Eşyanın tüm vasıflarının tereddüde mahal bırakılmayacak şekilde gösterilmesini ve
tüm hareketlerinin kayıt altına alınmasını mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olmak.

c) Gümrük ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlara gümrük idaresinin fiziki veya elektronik
olarak erişebilmesine olanak sağlamak.

ç) İdarenin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamak.
d) Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya ayrımını gözeten bir lojistik kayıt sistemine

(stok ve depolama kayıt sistemi, muhasebe sistemi ve benzerleri) sahip olmak.
e) İşletmenin türü ve büyüklüğü ile orantılı, yasadışı ve usulsüz işlemlerin tespitine im-

kân veren, eşya akışının idaresi için uygun, belirli bir sistematik içerisinde işlemlerin yürütül-
mesini sağlayan ve iç kontrol mekanizması içeren bir idari organizasyon yapısına sahip olmak.

f) Eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi
bir sistematiğe sahip olmak ve

1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde gümrük
konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam etmek veya

2) Gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam eden tüzel kişilerden güm-
rük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak.

g) Gümrük mevzuatına uyum konusunda herhangi bir aksaklık ortaya çıktığında veya
sorun tespit edildiğinde gümrük idaresini bilgilendirmek.

ğ) Tüm beyanlara ilişkin olarak idarenin isteği doğrultusunda sunulacak şekilde, özel
mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, beyanın gerçekleştiği yılın sonundan itibaren beş
yıl süreyle ilgili belgeleri saklamak.

h) Bilgi ve kayıtların arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uy-
gun bir iş planlamasına sahip olmak.

ı) Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya
yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olmak.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak mali yeterlilik koşulu
MADDE 7 – (1) Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas

alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlan-
mış olması gerekir. Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan kişilerin mali yapısı, yeminli
mali müşavir tarafından mevcut veriler incelenerek rapora bağlanır.
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(2) Birinci fıkranın uygulanmasında Ocak ilâ Mart ayları içerisinde yapılacak başvu-
rularda bir önceki yıla ilişkin mali tabloların tamamlanamamış olması halinde, yeminli mali
müşavir tarafından yapılacak incelemede başvuru yılından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü
yıl esas alınır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında, mali yeterlilik, başvuru sahibinin iştigal ettiği iş ala-
nının özellikleri de göz önüne alındığında, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda
bulunmasını ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olmasını ifade eder.

(4) Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan kişilerin mali yapısının yeterli olup ol-
madığının birinci fıkrada belirtilen raporda yer alan veriler üzerinden ve gerekirse Genel Mü-
dürlükçe uygun görülecek ilave incelemeler sonucunda ayrıca tevsik edilmesi gerekir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak emniyet ve güvenlik
koşulu

MADDE 8 – (1) Başvuru sahibinin uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip
bulunduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını
değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucunda aşağıdaki
koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanı-
lacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel
güvenlik tedbirlerini almış olmak.

b) Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve taşıma araçlarına yet-
kisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olmak.

c) Herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini önle-
yecek tedbirler ile yükleme ve depolama alanlarında serbest dolaşımda olan ve olmayan eşyanın
ayırt edilebilmesini sağlayacak tedbirleri almış olmak.

ç) Eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve eşyadan numune alınabilmesi için
gerekli teçhizat ve donanım ile uygun bir ortam sağlamış ve eşyanın konulması için uygun gö-
rülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlemiş olmak.

d) Yasaklama ve kısıtlamalara tabi eşya söz konusu ise, bunlara ilişkin ithalat ve/veya
ihracat lisanslarıyla ilgili işlemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eşyayı diğer eşyadan ayıra-
cak bir iş akışını oluşturmuş olmak.

e) Uluslararası arz zincirinin güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamak amacıyla, iş
yaptığı kişi ve firmaların kimliklerinin açıkça tespit edilmesi ve bu kişi ve firmaların uygun
emniyet ve güvenlik tedbirleri aldıklarının kontrolüne yönelik önlemleri almış olmak.

f) Mevzuatın izin verdiği ölçüde, güvenlik açısından hassas pozisyonlarda görev yapa-
cak çalışanları hakkında işe başlama öncesi ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması
yapıyor ve firmada çalışanlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklere karşı güvenlik tedbirleri
alıyor olmak.

g) İlgili personelinin arz zinciri güvenliği ile ilgili eğitim programlarına aktif olarak
katılımını sağlamak.

Kamu kurum ve kuruluşları için istisna hükmü
MADDE 9 – (1) Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet

teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne
veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikası başvurularında 5 ilâ 8 inci maddelerde sayılan koşullar aranmaz.
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Başvuru için aranacak belgeler
MADDE 10 – (1) Başvuru sırasında Ek-1/A’da yer alan başvuru formunun yanı sıra

aşağıdaki belgeler de ibraz edilir.
a) Ek-2’de yer alan soru formu.
b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sa-

yılan suçlardan hüküm giymediklerine dair başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içe-
risinde resmî kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri asılları ile bu şahıslardan sürekli
olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen suçlardan Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca
ceza almamış olduklarına dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış,
Ek-3’de yer alan örneğe uygun beyan formu asılları.

c) Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının tevsikine
ilişkin olarak; başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Ku-
rumunun e-borcu yoktur uygulaması içerisinde yer alan ihale konusu olmayan işlerle ilgili
e-borcu yoktur belgesi seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numara-
sını, gerçek kişiler için ise ad ve soyadı ile T.C. kimlik numarasını, ilgili kurumca elektronik
ortamda üretilen barkod ve referans numarasını, belgenin internet üzerinden alındığı tarihi,
saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren ihale konusu ol-
mayan işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi ya da Ek-4’te yer alan örneğe uygun form ile Sosyal
Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içeri-
sinde alınan yazı aslı veya borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini,
taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı.

ç) Bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden başvuru tarihinden
geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu
bulunmadığını veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıl-
dığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı.

d) Son üç yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi so-
nucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak
sonuca bağlanan Ek-5’de yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği.

e) Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akredi-
tasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenle-
necek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001ve ISO 27001sertifika-
larının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği.

(2) Başvuru sahibinin üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunuyor olması halinde,
birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen raporun yerine başvuru tarihi itibariyle mevcut olan ve-
riler esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli
mali müşavir tarafından mümkünse karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca
bağlanan Ek-5’de yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği ibraz edilir.

(3) Başvuru formu, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü talebinde bulunan gerçek kişi ise
kendisi, tüzel kişi ise tüzel kişiliği doğrudan temsil eden imza yetkisini haiz gerçek kişi/kişiler
tarafından imzalanır.

(4) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat uygulamasından
yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/B’de yer alan götürü teminat uygulaması için başvuru
formunun da ibraz edilmesi gerekir.
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(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisinden
yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru
formunun da ibraz edilmesi gerekir.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli gönderici yetkisinden yarar-
lanmak istenilmesi halinde Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formu ile
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi
örneğinin de ibraz edilmesi gerekir.

(7) Resmî dairelerce yapılan başvurularda yalnızca başvuru formu, sermayesinin tamamı
devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı
bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce yapılan başvu-
rularda ise başvuru formunun yanı sıra ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge aranır.

Başvuru yeri
MADDE 11 – (1) Başvurular şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu yere

en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.
(2) Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve

kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu
iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

Başvuruların ön incelemesi
MADDE 12 – (1) Başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınma-

sını müteakip, ilgili birim tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres
bilgileri takvim yılı itibariyle müteselsil sıra numarası ile kaydedilir.

(2) Başvurunun ön incelemesi, başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben ilgili
bölge müdürlüğü tarafından en geç on beş iş günü içinde tamamlanır.

(3) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenler haricindeki aranan
belgelerden bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit
edilmesi halinde, başvuru sahibine eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için yazı ile ve elek-
tronik posta yoluyla ikinci fıkrada belirtilen süre dâhilinde bildirimde bulunulur.

(4) Başvuru sahibine üçüncü fıkra uyarınca bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildi-
rimin yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz iş günü içinde tamamlanır.

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen süre içinde tamamlanan eksik belgeler, genel evrak kay-
dına alınmasını takiben en geç on iş günü içerisinde incelenir.

(6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen koşulların yerine getirilip
getirilmediğine ilişkin inceleme 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan 27001
sertifikası, en az üç yıldır faaliyette bulunan kişilerce 7 nci maddede belirtilen koşulların yerine
getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sa-
yılan yeminli mali müşavir raporu üzerinden yapılır.

(7) Yapılan ön inceleme neticesinde;
a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde,
b) 8 inci maddede,
c) Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan başvuru sahipleri için 7 nci maddede,
sayılanlar dışındaki koşulların tümünün sağlandığının tespit edilmesi halinde, beş iş

günü içerisinde Genel Müdürlüğe Ek-6’da yer alan ön inceleme değerlendirme formuyla bir-
likte Ek-2’de yer alan soru formu ve başvuru sahibinin üç yıldan daha az süredir faaliyette bu-
lunuyor olması halinde, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yeminli mali müşavir
raporu gönderilir.
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(8) Yetkilendirilmiş yükümlü kapsamında talep edilen yetkilere göre; 45 inci maddenin
birinci fıkrası, 60 ıncı maddenin birinci fıkrası, 67 nci maddenin birinci fıkrası ve/veya 72 nci
maddenin birinci fıkrasında sayılan koşulların yerine getirilip getirilmediği de ilgili bölge mü-
dürlüğü tarafından ön inceleme kapsamında değerlendirilir ve ilgili ek koşulların karşılandığı
tespit edilen ilave yetkiler Ek-6’da yer alan ön inceleme değerlendirme formunda belirtilir.

Yerinde inceleme
MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük tarafından ön inceleme değerlendirme formunun

kayıtlara alınmasını müteakip on iş günü içerisinde yerinde inceleme yapmak üzere sonradan
kontrol yetkilisi görevlendirilmesine ilişkin işlemler tamamlanır. Bu süre, başvuru sahibinin
bilgilendirilmesi kaydıyla, on iş günü uzatılabilir.

(2) Sonradan kontrol yetkilisi tarafından 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h)
bentleri ile 8 inci maddede sayılan koşulların sağlanıp sağlanmadığı otuz iş günü içerisinde in-
celenerek Ek-7’de yer alan formata uygun olarak yerinde inceleme değerlendirme formu dü-
zenlenir. Bu form, incelemenin bitimini müteakip beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe intikal
ettirilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen form, Genel Müdürlük kayıtlarına alınmasını müteakip Ge-
nel Müdürlükçe on iş günü içerisinde incelenerek ve duruma göre 7 nci maddenin dördüncü
fıkrası kapsamında işlem yapılarak;

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde ve sekizinci maddede sayılan
koşullar ile üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan başvuru sahipleri için yedinci maddede
sayılan koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi halinde, 14 üncü maddenin
dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış
olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde ve sekizinci maddede sayılan
koşullar ile üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan başvuru sahipleri için yedinci maddede
sayılan koşulların tamamının sağlandığının tespit edilmesi halinde, 15 inci madde uyarınca iş-
lem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne
bildirimde bulunulur.

(4) 8 inci maddede yer alan koşulların incelenmesi başvuru sahibinin gümrükle ilgili
faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm tesis ve birimlere ilişkin olarak yapılır. Söz konusu inceleme
ve sonuçları yerinde incelemeyi gerçekleştiren sonradan kontrol yetkilisi tarafından belgelen-
dirilir. İncelemeye konu çok fazla sayıda yerin bulunması nedeniyle yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikası düzenleme süresi içinde tüm ilişkili yerlerin incelenmesi mümkün değil ise, ilgili
sonradan kontrol yetkilisi başvuru sahibinin tüm tesis ve birimlerinde ortak güvenlik standart-
ları uyguladığı konusunda herhangi bir kuşku duymamak şartıyla bütünü temsil eden bir kıs-
mını inceleyebilir. Ancak 47 nci maddenin birinci fıkrası ile 74 üncü maddenin birinci fıkrası
doğrultusunda belirtilen tesislerin tümü 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde
belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi açısından incelenir.

(5) Başvuru sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme izni veya izinli gönderici
yetkisi istenilmişse ve bunlara ilişkin ek koşullar yerine getirilmişse, 47 nci maddenin birinci
fıkrası ile 74 üncü maddenin birinci fıkrası doğrultusunda belirtilen tesislerin 8 inci maddenin
birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları ile 53 üncü
maddenin birinci fıkrası veya 80 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen özelliklerde, uygun
güvenli alana sahip olup olmadıkları da yerinde inceleme kapsamında incelenir ve izin kapsa-
mına alınması uygun bulunanlar üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen bildirimde belirtilir.
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Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunun reddi
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinde başvuru ön inceleme

yapılmaksızın reddedilir ve başvuru dosyası başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından
derhal iade edilir.

a) Başvurunun ticaret siciline kayıtlı bulunulan yere en yakın gümrük müdürlüğünün
bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılmamış olması.

b) Başvuru formunun 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasına uygun olarak imzalanmamış
olması.

c) Başvuru dosyasında 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen bel-
gelerden herhangi birinin eksik olması.

ç) 96 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca sertifikası daha önce iptal edilmiş kişilerce
yeni sertifika başvurusunun iptal işlemini müteakip üç yıl içerisinde yapılmış olması.

d) Sertifika başvurusunun onaylanmış kişi statü belgesinin veya eşyanın kıymetine ba-
kılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış
İhracatçı yetkisinin 100 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen şekilde iptalini müteakip
üç yıl içerisinde yapılmış olması.

(2) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bildirilen eksik bilgi ve belgeleri aynı mad-
denin dördüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde tamamlamayan kişilerin başvuruları beş iş
günü içerisinde reddedilerek başvuru dosyası başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından
iade edilir.

(3) Yapılan ön inceleme neticesinde;
a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde,
b) 8 inci maddede,
c) Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan başvuru sahipleri için 7 nci maddede,
sayılanlar dışındaki koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi ha-

linde, ön incelemenin bitimini müteakip 12 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen süre içe-
risinde başvurunun reddedildiği başvuru sahibine bildirilerek başvuru dosyası başvurunun ya-
pıldığı bölge müdürlüğü tarafından iade edilir.

(4) Yapılan yerinde incelemede, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h), bentleri
ve 8 inci maddede yer alan koşullar ile üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan başvuru
sahipleri için 7 nci maddede sayılan koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının tespit edil-
mesi halinde, buna ilişkin 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen bildirimi
müteakip başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından beş iş günü içerisinde başvurunun
reddedildiği başvuru sahibine bildirilerek başvuru dosyası iade edilir.

(5) Bir ilâ dördüncü fıkralar uyarınca başvurusu reddedilen kişilerin bundan sonra ya-
pacakları başvuruları yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.

(6) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte
sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı
tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda, yapılan sertifika başvurusu reddedilir.
Dava sürecinin sonucunda bu kişilerin kesin olarak lehlerine beraat kararı verilmiş olması veya
bu kişilerin dava sürecinde başvuru sahibi firma ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapılacak baş-
vurular yeni bir başvuru olarak değerlendirilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün verilmesi
MADDE 15 – (1) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimi

müteakip ilgili bölge müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen süreler içerisinde Ek-8’de yer
alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenir.

a) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmemiş olması halinde
beş iş günü içerisinde,
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b) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmiş olması halinde
36 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre tahditleri içerisinde.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sertifika,“TR/AEOF/” ibaresi ile “yıl/düzenleyen bölge müdür-
lüğünün bulunduğu ilin trafik kodu/sıra numarasını” içerecek şekilde (örnek: TR/AEOF/12/34/0001)
her yıl itibariyle müteselsil sertifika numarası alınarak aslı hak sahibine verilmek, bir nüshası
da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

(3) Sertifika üzerinde yer alan bilgiler ile sertifikanın geçerlilik durumu, “R harfi, ser-
tifika başlangıç tarihinin son iki hanesi, düzenleyen bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik
kodu ve düzenlenen sertifikaya ilişkin başvurunun 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre ve-
rilen kayıt numarasından” oluşan dokuz haneli rakamsal birleşim dikkate alınarak oluşturulacak
referans numarası (örnek: R12340001) ile kayda alınır. Belirlenen referans numarası sertifika-
nın her iki nüshası üzerine yazılır.

(4) Sertifikanın her iki nüshası da ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürünce imzalanır.
(5) Sertifikanın kapsamına bağlı olarak, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ilgili

bölge müdürlüğü tarafından BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının

Geçerlilik Süresi ve Değiştirilmesi

Sertifikanın geçerlilik süresi
MADDE 16 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlendiği tarihten sonraki

ilk iş gününde geçerli hale gelir.
(2) 94 ilâ 96 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü ser-

tifikası süresiz olarak geçerlidir.
Sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik olması
MADDE 17 – (1) Adına sertifika düzenlenmiş kişinin ticaret unvanı, vergi numarası,

adresi, ticaret siciline kayıtlı olduğu yer ve ticaret sicil numarasında herhangi bir değişiklik ol-
ması halinde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf
ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin, aslı veya onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Müdürlüğünce ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yet-
kili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan
odalarca onaylı örneği ile vergi numarasının değişmiş olması halinde bağlı bulunulan vergi
dairesinden alınacak yazı aslı ve Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile sertifikayı düzenlemiş
olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(2) Ticaret unvanının değişmesi nedeniyle bu madde uyarınca değişiklik yapılması talep
edilen sertifika kapsamında, götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı tanınmış olması
durumunda mevcut teminat mektuplarının yerine geçmek üzere aynı tutarda ve yeni bilgileri
içerecek şekilde düzenlenmiş, Gümrük Yönetmeliğinin Ek-77/A’sında yer alan örneğe uygun,
süresiz teminat mektubu başvuru formuna eklenir.

(3) Birinci fıkra uyarınca sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik yapılmasının ilgili böl-
ge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, Ek-8’de yer alan sertifika yeni bilgilere göre, aslı
hak sahibine verilmek ve bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde
düzenlenir ve 15 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.
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(4) Sertifikada üçüncü fıkra uyarınca değişiklik yapılması durumunda, mevcut sertifi-
kanın sayı ve başlangıç tarihi değişmez ancak söz konusu sertifika için 15 inci maddenin üçüncü
fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır,
referans numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt
numarası dikkate alınır.

(5) Sertifikanın çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya okunamaz hale gelmesi
gibi durumlarda sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur. Uygun görülmesi
halinde, eski sertifika yerine geçmek üzere aynı tarih, sayı ve referans numarası ile yeni bir
sertifika düzenlenir.

Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması
MADDE 18 – (1) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bu-

lunmayan onaylanmış ihracatçı yetkisine bağlı uygulamalardan herhangi birinin talep edilmesi
ya da kapsamlarında değişiklik yapılmasının istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan baş-
vuru formu ile Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formu ile söz ko-
nusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(2) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan izinli
gönderici yetkisinin talep edilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/D’de
yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan
bölge müdürlüğüne başvurulur.

(3) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan götürü
teminat uygulamasının talep edilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/B’de
yer alan götürü teminat uygulaması için başvuru formuyla söz konusu sertifikayı düzenlemiş
olan bölge müdürlüğüne başvurulur. Götürü teminat uygulamasının 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödene-
cek özel tüketim vergisini de kapsaması isteniyorsa, bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil ge-
linen vergi dairelerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi
mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını veya borcu bulunmakla birlikte bu
borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mah-
sup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı da ibraz edilir.

(4) Sertifika kapsamına yeni bir yetkinin eklenmesinin istenilmesi halinde, talep edilen
yetkiye ilişkin koşulların karşılandığının ilgili bölge müdürlüğü tarafından tespiti gerekir. Ayrıca
talep edilen yetkinin yerinde gümrükleme izni veya izinli gönderici yetkisi kapsamında kulla-
nılmak istenilen tesisler içermesi durumunda, 13 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan
yerinde incelemeye ilişkin hususlar dikkate alınır.

(5) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında yer alan götürü te-
minat uygulamasından faydalanma hakkından, onaylanmış ihracatçı yetkisi ve/veya bu yetki
kapsamındaki uygulamalardan herhangi birinden ve/veya izinli gönderici yetkisinden feragat
edilmek istenmesi durumunda, söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne
Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile yazılı olarak başvurulur.

(6) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat uygulaması ha-
riç, beşinci fıkrada ve birinci ile ikinci fıkralarda belirtilen işlemlere ilişkin olarak Ek-8’de yer
alan sertifika, yeni bilgilere göre ve yeni referans numarası ile aslı hak sahibine verilmek ve
bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 15 inci mad-
denin üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır, referans numarasının oluşturulmasında
değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası dikkate alınır.
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(7) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat uygulamasının
mevcut sertifikaya eklenmesi veya sertifika kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak 15 inci
maddenin yalnızca beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(8) Altıncı fıkra uyarınca yeni sertifika düzenlenmesi durumunda, mevcut sertifikanın
sayı ve başlangıç tarihi değişmez ancak söz konusu sertifika için 15 inci maddenin üçüncü fık-
rasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır, re-
ferans numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt num-
arası dikkate alınır.

(9) Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması işlemlerinde sertifikanın ve serti-
fika kapsamında bulunan yetki, izin, uygulama veya kolaylaştırmaların askıya alınması, geri
alınması ve iptaline ilişkin hükümleri saklıdır.

İKİNCİ KİTAP
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı Yetki,

İzin, Uygulama ve Kolaylaştırmalar

BİRİNCİ KISIM
Eksik Beyan Usulü

Eksik beyan usulüne konu olabilecek belgeler
MADDE 19 – (1) Sertifika sahibi kişilerce, Gümrük Yönetmeliğinin 143, 154 ve 163 üncü

maddelerinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan belgelerin bir ya da
daha fazlası beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulabilir.

a) Fatura.
b) A.TR Dolaşım Belgesi.
c) Menşe ispat belgeleri.
ç) Teslim şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi.
d) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş

tarım ürünleri analiz sonuç raporu.
Eksik beyanı tamamlama süresi ve ek süre verilmesi
MADDE 20 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü

saklı kalmak üzere, 19 uncu maddede sayılan belgelerden bir veya daha fazlası beyannameye
eklenmeksizin beyanda bulunulması durumunda bu belgelerin, eksik belgeyle beyan edilmek
istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde gümrük
beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilmeleri gerekir.

(2) İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisinin uygulanması için gereken belgelerin
eksikliği durumunda, eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyanın indirimli veya sıfır oranında
vergilendirileceği konusunda yeterli nedenlerin olması koşuluyla, birinci fıkrada belirtilen süre
içinde beyan sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlüğünce söz konusu belgenin ibrazı için
üç ayı geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.

(3) Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması ve beyanın tamam-
lanmasının daha uzun bir süre gerektirdiğinin kanıtlanması durumunda, gümrük müdürlüğünce
üç aydan uzun bir ek süre belirlenebilir.

Eksik beyanda bulunulamayacak durumlar
MADDE 21 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın bir gümrük rejimine

tabi tutulmasına ilişkin tüm belgelerinin tam olması koşuluna bağlanan usul ve düzenlemelerin
uygulamasında bu Yönetmelikte düzenlenen eksik beyan usulünden faydalanılamaz.
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Beyannamenin tescili ve gümrük idaresince yapılacak kontroller
MADDE 22 – (1) Eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyan-

namesinin detaylı beyan ekranında yer alan basitleştirilmiş usul kodu kutucuğuna “BS-1” ya-
zılır.

(2) Beyannameye eklenen belgelere ilişkin bilgilere ek olarak, beyanname ekinde yer
almayacak olan eksik beyana konu belgelerin BİLGE kodları, tarih ve sayıları eksiksiz girilerek
bu belgelere ilişkin 44 no.lu alanda yer alan doğrulama kodu bölümüne “S” yazılır.

(3) Sertifika sahibince 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulama-
sından yararlanılmadığı durumlarda beyanname ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu
belgelerin faks ya da fotokopileri beyannameye eklenir.

(4) Tescil edilen BS-1 kodlu gümrük beyannamelerine ilişkin olarak gümrük idaresince
yapılacak kontrollerin aşağıdaki hususları da kapsaması gerekir:

a) Beyannamenin bir ve ikinci fıkralara uygun olarak doldurulduğu,
b) Beyannamenin, sertifika sahibi adına tescil edildiği,
c) Söz konusu sertifika sahibinin eksik beyanda bulunma hakkına sahip olduğu,
ç) Beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeliğinin 143, 154 ve 163 üncü maddele-

rinde belirtilen şartların yerine getirildiği.
Vergi tahakkuku ve teminat işlemleri
MADDE 23 – (1) 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından

yararlanan sertifika sahibi kişilerce, indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet
hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulünden yararla-
nılmak istenilmesi durumunda, vergi tahakkuku beyana göre indirimli veya sıfır oranında vergi
uygulaması ile muafiyet hükümlerine göre yapılır.

(2) 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanılma-
dığı durumlarda yararlanmak istemeyen ya da götürü teminat uygulanmasından yararlanma
hakkı bulunmayan sertifika sahiplerince, indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hü-
kümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulü için normal oran-
ların uygulanması sonucu bulunacak miktar ile indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet
hükümlerinin uygulanması sonucu bulunacak miktar arasındaki fark için gümrük idarelerince
teminat istenir. Söz konusu eksik belgelerin faks veya fotokopisinin ibrazı halinde teminat
aranmayıp beyana göre işlem yapılır.

(3) Bir ve ikinci fıkralar uyarınca eksik beyan uygulamasından yararlanan kişilerce ek-
sik belgelerin süresi içinde gümrük idaresine sunulmaması halinde, cezai hükümler saklı kal-
mak kaydıyla, normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre
eksik ödenen vergiler ile Kanunun 207 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hüküm-
lerine göre belirlenen gecikme zammının yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takiben on beş gün
içinde ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde, alınması gereken vergiler ve gecikme zammı ile
ceza tutarı varsa yükümlünün teminatından çözülerek irada kaydedilir, yoksa 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Eksik belgelerin tamamlanması
MADDE 24 – (1) Eksik belge veya belgeler, ek süreler dâhil süresi içinde, Ek-9’da yer

alan eksik belge tamamlama formu ile birlikte beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlü-
ğüne sunulur. Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi uyarınca belge aslının ibrazının zo-
runlu olmadığı durumlarda belge örnekleri ibraz edilebilir.
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(2) Gümrük müdürlüğünce yapılan incelemede eksik belgelerin süresi içinde ve eksiksiz
olarak ibraz edildiğinin anlaşılması durumunda, BİLGE sistemine söz konusu gümrük beyan-
namesi kapsamındaki eksik belgelerin tamamlandığı bilgisi girilir.

(3) Eksik belgelerin süresi içinde ibraz edilmediğinin anlaşılması durumunda sertifika
sahibi yazılı olarak uyarılır ve hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik
edilerek 26 ncı madde uyarınca işlem yapılmak üzere, sertifikanın düzenlendiği bölge müdür-
lüğüne bildirimde bulunulur.

(4) Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra beyana göre işlem yapılan eşyaya ilişkin
ithalat vergilerinin eksik tahakkuk ettirildiğinin anlaşılması halinde, bunlar için ek tahakkuk
yapılır. Ayrıca şartlar gerektiriyorsa Kanunun 234 üncü maddesi uyarınca ceza tatbik edilir.

Eksik beyan usulüne konu beyannamelerin takibi
MADDE 25 – (1) Gümrük müdürlüklerince her ayın ilk beş iş günü içinde BİLGE sis-

teminde sorgulama yapılarak, eksik olan belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmemiş
BS-1 kodlu beyannameler tespit edilir.

(2) Eksik belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği tespit edilen beyan-
namelerin adına tescil edildiği sertifika sahipleri hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası tatbik edilerek 26 ncı madde uyarınca işlem yapılmak üzere sertifikanın düzenlendiği
bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği tespit edilen belge ya da belgelerin
indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin
belgeler olması durumunda 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Eksik beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması
MADDE 26 – (1) Eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etme-

yen sertifika sahibi kişilerin eksik beyanda bulunma yetkileri, ibraz edilmeyen eksik belge veya
belgeler tamamlanıncaya kadar askıya alınır.

(2) Eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen sertifika sa-
hibi kişiler ilk seferde beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresince birinci fıkrada belirtilen
askıya alma işleminin sonlandırılmasını müteakip yazılı olarak uyarılır ve haklarında Kanunun
241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne
derhal bildirimde bulunulur.

(3) İkinci fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl içerisinde, birinci
fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, sertifika sahibi kişiler hakkında ikinci fıkra
uyarınca işlem yapılır.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl içerisinde,
eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil, birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi ha-
linde, sertifika sahibi kişiler hakkında ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır ve eksik beyanda bu-
lunma yetkileri altı ay süre ile askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca eksik beyanda bulunma yetkileri askıya alınan kişilerce,
askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde, birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar
edilmesi halinde, bu kişilerin eksik beyanda bulunma yetkileri iki yıl süreyle askıya alınır.

(6) Beşinci fıkra uyarınca eksik beyanda bulunma yetkileri askıya alınan sertifika sahibi
kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi
halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Bu maddenin iki ilâ beşinci fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller ara-
sında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak
sayılır ve ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.
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(8) Bu maddenin iki ilâ beşinci fıkralarının uygulanmasında aynı gün içinde tescil edil-
miş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin eksik belge veya belgelerin ek süreler dâhil
süresi içinde tamamlanmaması durumunda, her bir beyanname için Kanunun 241 inci madde-
sinin birinci fıkrası tatbik edilir ancak kişi bir kez süresi içinde eksik belge veya belgeleri ibraz
etmemiş sayılır.

(9) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca normal oranların uygulanması sonucu
tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen gümrük vergileri ve faizin 24 üncü mad-
denin dördüncü fıkrası uyarınca tahakkuk ettirilen ithalat vergilerinin süresi içinde ödenmemesi
halinde, sertifika sahibi hakkında 94 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını
teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(10) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uya-
rınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzen-
lenme tarihi esas alınır.

İKİNCİ KISIM
Kısmi Teminat Uygulaması

Kısmi teminat uygulanacak durumlar
MADDE 27 – (1) Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat

rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, sertifika sahibi kişi-
lerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.

(2) Dâhilde işleme ve hariçte işleme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında çıkarılan
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmiş teminat uygulamaları hükümleri saklıdır.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanılamayacak durumlar
MADDE 28 – (1) Gümrük vergileri ve sair vergilerin gümrük mevzuatı dışında, ilgili

mevzuatta yer alan düzenlemeler ile bu Yönetmelikte düzenlenen kısmi teminat uygulamasının
kapsamı dışında bırakılmış olması durumunda, bu vergilere karşılık olmak üzere alınacak te-
minatlar için kısmi teminat uygulamasından yararlanılmaz.

Gümrük idaresince yapılacak kontroller
MADDE 29 – (1) Tescil edilen gümrük beyannamesine ilişkin olarak gümrük mevzua-

tında öngörülen kontrollerin yanı sıra;
a) Beyannamenin, sertifika sahibi adına tescil edildiğinin,
b) Sertifika sahibinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma hakkına sahip oldu-

ğunun,
c) Teminat oranının uygun seçilip seçilmediğinin,
kontrol edilmesi gerekir.
Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi
MADDE 30 – (1) Ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin gümrük mevzuatı ve sair

mevzuatın ihlali nedeniyle ödenmesi gereken kesinleşmiş gümrük vergileri, faiz ve para ceza-
sının tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içerisinde ödemeyen sertifika sahibi hakkında 94 üncü
maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge
müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisinin askıya alınması
MADDE 31 – (1) 30 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 94 üncü mad-

denin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç
yıl içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kişinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yet-
kisi kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcunun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle
askıya alınır.
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(2) 30 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 94 üncü maddenin beşinci fık-
rası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıldan daha fazla
süre içerisinde tekrarı halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılarak 30 uncu maddenin
birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(3) 42 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca götürü teminat uygulamasından yararlanma
hakkı askıya alınan sertifika sahiplerinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi de
askıya alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Götürü Teminat Uygulaması

Götürü teminat uygulaması ve kapsamı
MADDE 32 – (1) Götürü teminat uygulaması, eşyanın gümrük vergileri ve sair vergi-

lerinin teminata bağlanmasını gerektiren bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi
tutulduğu durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki teminatın,
her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız
olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesini ifade eder.

(2) Götürü teminat uygulamasının kapsamı sertifika sahibinin talebine bağlı olarak aşa-
ğıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listenin (A) cetve-
linde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygula-
nabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler ya da

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygu-
lanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listenin (A) cetve-
linde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi dâhil,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygula-
nabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler ya da

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygu-
lanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.

Götürü teminat uygulamasından yararlanılabilecek durumlar
MADDE 33 – (1) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekin-

deki (I) sayılı listede yer alan eşyanın ithali ile ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler
ve ilgili diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya
kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.

Kabul olunabilecek teminat
MADDE 34 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi

tarafından verilecek, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları ta-
rafından verilen, Gümrük Yönetmeliğinin Ek-77/A’sında yer alan örneğe uygun, süresiz teminat
mektupları teminat olarak kabul olunur.

Teminat tutarının belirlenmesi
MADDE 35 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi

tarafından verilmesi gereken teminat tutarı, götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi
veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak
kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük iş-
lemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergileri ve sair vergilerin toplam kıyme-
tinin yüzde onu olarak belirlenir.
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(2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi için birinci
fıkraya göre hesaplanacak teminat tutarı,

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulana-
bileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 250.000 Avro’dan,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygula-
nabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 75.000 Avro’dan,

az olamaz.
(3) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibinden birinci

fıkra uyarınca hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile azami;
a) Götürü teminatın 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı

listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de kapsaması
durumunda on milyon Avro,

b) Götürü teminatın 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı
listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini kapsamaması
durumunda iki milyon Avro,

tutarında teminat verilmesi istenebilir.
(4) Teminatın Türk Lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın iki

ve üçüncü fıkralardaki değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında başvurunun ilgili
bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği tarihte geçerli olan T.C. Merkez Bankası
döviz alış kuru esas alınır.

(5) Verilmesi gereken teminat tutarının ve verilmiş olan teminatların bu maddede be-
lirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında götürü teminat yetkisine ilişkin
başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği ayın ilk gününde geçerli
olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.

Teminat mektuplarının ibrazı
MADDE 36 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı başvurularında;
a) Götürü teminat yetkisine ilişkin başvuruda bulunulan ilgili bölge müdürlüğünce,

35 inci madde uyarınca verilmesi gereken teminat tutarı hesaplanarak, duruma göre götürü te-
minat uygulamasına ilişkin başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben veya sertifika
başvurusuyla birlikte ilk kez götürü teminat uygulamasından faydalanmak için başvuruda bu-
lunuluyor ise 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimi takiben on
iş günü içinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur.

b) Başvuru sahibine bildirilen tutardaki teminat mektubu bildirimin yapıldığı tarihi mü-
teakip en geç otuz iş günü içinde ibraz edilir. Bu süre içinde kendilerine bildirilen tutardaki te-
minat mektubu veya mektuplarını ibraz etmeyen kişilerin götürü teminat yetkisi için başvuruları
reddedilir. Bundan sonra yapılacak başvurular yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.

c) 35 inci maddeye göre belirlenen tutardaki teminat mektubu veya mektuplarının (b)
bendinde belirtilen süre içinde ibrazını müteakip götürü teminat yetkisi için başvuru ilgili bölge
müdürlüğünce, teminat mektuplarının genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü
içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi başvurularında
teminat mektuplarının ibrazına ilişkin işlemler 39 uncu madde hükümleri uyarınca yapılır.

Teminatın kabulü ve daha önce verilen teminatların iadesi
MADDE 37 – (1) Götürü teminat yetkisi için ibraz edilen teminat mektuplarından ilgili

bölge müdürlüğünce kabulü uygun görülenler söz konusu bölge müdürlüğünce belirlenecek
gümrük muhasebe birimine gönderilir.
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(2) Gümrük muhasebe birimince, ilgili bölge müdürlüğünce gönderilen teminat mek-
tuplarına ilişkin alındı belgeleri düzenlenerek sertifika sahibine ya da yasal temsilcisine verilir.

(3) Götürü teminat yetkisi tanınan sertifika sahiplerince, talep edilmesi halinde, BİLGE
sistemine dâhil olan gümrük idarelerine daha önce verilmiş olan teminatların iadesi mümkün-
dür.

Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi
MADDE 38 – (1) Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi bir yıldır.
(2) Geçerlilik süresinin başlangıcı götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi

veya teminatın değiştirilmesine ilişkin işlemlerin ilgili bölge müdürlüğü tarafından tamamlan-
dığı tarihten sonraki ilk iş günüdür.

Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi
MADDE 39 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibince, götürü teminat yet-

kisinin güncellenmesi için 38 inci maddede belirlenen geçerlilik süresinin bitiminden önceki
bir ay içinde başvuruda bulunulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreden önce yapılan güncelleme başvuruları kabul edil-
mez.

(3) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesinin veya götürü teminat yetkisinin kapsa-
mının değiştirilmesinin istenilmesi halinde Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/B’de
yer alan götürü teminat başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge mü-
dürlüğüne başvurulur. Götürü teminat yetkisinin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun
ekindeki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim ver-
gisini de kapsaması isteniyorsa, bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairele-
rinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince
kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata
bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul
edildiğini gösterir yazı aslı da ibraz edilir.

(4) Başvuruda bulunulan ilgili bölge müdürlüğünce, 35 inci madde uyarınca teminat
tutarı hesaplanır. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan teminat tutarını karşılamaması ha-
linde başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben on iş günü içinde başvuru sahibine
yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur. Mevcut teminat mektuplarının
hesaplanan teminat tutarını karşılaması halinde ise götürü teminat yetkisinin güncellenmesi
veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin işlemler bu süre sonuna kadar sonuçlandırılır.

(5) Başvuru sahibine bildirilen tutarı karşılayacak şekilde mevcut teminat mektuplarını
aşan tutar için ek teminat mektubu veya toplam tutarı karşılayacak yeni teminat mektubu 38 inci
maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitimine kadar ibraz edilir ve işlemler teminat mektu-
bunun genel evrak kaydına alınmasını takiben beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Geçerlilik
süresinin aşılması halinde, götürü teminat yetkisi teminat mektubu ibraz edilinceye kadar 42 nci
maddenin birinci fıkrası uyarınca askıya alınır.

(6) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat yetkisinin gün-
cellenmesi veya kapsamında değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler tamamlanarak BİLGE sis-
temi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır.

(7) 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden azami tu-
tarlarda teminat verilmiş olması durumunda götürü teminat yetkisi, sertifika sahibinin aksine
bir talebi bulunmadığı müddetçe, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğünce re’sen gün-
cellenir.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ocak 2013 – Sayı : 28524

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30



Teminatın yenilenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 40 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibinin ticaret unvanının

değişmesi nedeniyle sertifikada 17 nci madde uyarınca değişiklik yapılması durumunda teminat
yenilenir.

(2) Sertifika sahibinin talep etmesi ve ilgili bölge müdürlüğünce uygun bulunması ha-
linde, daha önce verilen teminat kısmen veya tamamen başka bir teminatla değiştirilebilir.

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi
MADDE 41 – (1) Götürü teminat kapsamındaki gümrük işlemlerinden doğan kesin-

leşmiş kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ilâ 56 ncı maddeleri uyarınca işlem yapılır.

(2) Hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılan sertifika sahibi hakkında 94 üncü
maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge
müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Götürü teminat yetkisinin askıya alınması
MADDE 42 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibince; 38 inci maddede

belirtilen geçerlilik süresinin bitiminde, 39 uncu maddede düzenlenen güncelleme işleminin
tamamlanmamış olması durumunda götürü teminat yetkisi askıya alınır.

(2) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibinin ticaret unvanının değişmesi nede-
niyle sertifikasında değişiklik yapılması için 17 nci madde uyarınca talepte bulunulmasına rağ-
men 39 uncu maddede belirtilen yenileme işleminin yapılmaması durumunda 17 nci maddede
belirtilen işlemler tamamlanır ancak götürü teminat yetkisi yeni unvana göre düzenlenmiş en
az aynı tutardaki teminat mektubu ibraz edilinceye kadar askıya alınır.

(3) 41 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 94 üncü maddenin beşinci fık-
rası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıl içerisinde ikinci
kez tekrarı halinde; kişinin götürü teminat yetkisi, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza
borcunun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle askıya alınır.

(4) 41 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 94 üncü maddenin beşinci fık-
rası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıldan daha fazla
süre içerisinde tekrarı halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılarak 41 inci maddenin
birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(5) Verilen teminatın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde, yeni bir te-
minat ile değiştirilinceye kadar götürü teminat yetkisi askıya alınır.

(6) 31 inci madde uyarınca kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi askıya
alınan sertifika sahibinin götürü teminat yetkisi de askıya alınır.

(7) Götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınan kişinin götürü teminat sistemin-
den yararlanmak için vermiş olduğu teminat mektupları iade edilmez ve askıya alma süresi
içinde teminata bağlanması gereken tüm gümrük vergileri ve diğer vergiler tutarının yüzde yir-
mi fazlasıyla teminata bağlanır.

Götürü teminat yetkisinin geri alınması
MADDE 43 – (1) Sertifika sahibinin götürü teminat uygulamasından yararlanmaktan

vazgeçmesi durumunda götürü teminat yetkisi geri alınır.
(2) Götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı geri alınan kişinin, götürü teminat

kapsamındaki tüm gümrük vergileri ve diğer vergiler tutarının yüzde yirmi fazlasıyla teminata
bağlanmasının ardından, götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen teminat iade edilir.
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(3) Birinci fıkra uyarınca geri alınan götürü teminat sisteminden yararlanma hakkının,
sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca
başvuruda bulunulması gerekir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin kapsamı
MADDE 44 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi aşağıdaki uygulamaları kapsar;
a) İhracatta yerinde gümrükleme izni,
b) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından dü-

zenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz etme zorunluluğu olmaksızın düzenleye-
bilme izni,

c) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Tür-
kiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek
taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen ter-
cihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı
veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni.

BİRİNCİ BÖLÜM
İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni

İhracatta yerinde gümrükleme izni
MADDE 45 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, başvuru yılından

bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl
içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak şartıyla, eş-
yayı ihracat gümrük idaresine sunmaksızın ihraç işlemlerini ilgili bölge müdürlüğünce 47 nci
madde uyarınca uygun bulunan tesislerde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup
ihracatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat tutarları dikkate alın-
maz.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ve bu statü kapsamında ihracatta yerinde güm-
rükleme iznine haiz grup ihracatçıları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalat-
çılarının tesislerinde, 47 nci madde uyarınca izin alınmış olmak şartıyla, ihracatta yerinde güm-
rükleme izni kapsamında işlem yapabilirler.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının
tesislerinin grup ihracatçısı tarafından yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılmak is-
tenmesi halinde, adlarına ihracat yaptığı grup imalatçılarını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi
veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince Ek-10’da yer alan örneğe uygun olarak, başvuru yı-
lından bir önceki takvim yılı için düzenlenmiş grup imalatçısı tespit formu aslının da ibraz
edilmesi gerekir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-11/A’da yer al-
dığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarası verilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin kapsamı
MADDE 46 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, sadece “1000” ile

“3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesine ilişkin işlemler yapılabilir.
Bu izin kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve
benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.
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(2) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrük-
leme izni sahibi, “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını sadece izinli
gönderici aracılığıyla taşıtabilir. Bu durumda eşya araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözeti-
minde yüklenir ve araç izinli gönderici tarafından mühürlenir.

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrük-
leme izni sahibi “1000” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını izinli gönderici yetkisine
sahip olmayan kişi aracılığıyla da taşıtabilir. Bu durumda eşya araca ihracatta yerinde güm-
rükleme izni sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izin sahibi tarafından mühürlenir. İhracat eş-
yasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri yalnızca ihracatta yerinde güm-
rükleme izni olan yetkilendirilmiş yükümlünün izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrük-
leme izni sahibi ihracatçının eşyasını izinli gönderici yetkisine sahip taşıyıcı aracılığı ile taşıt-
ması halinde, ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri tercihe bağlı
olarak ya ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da
izinli göndericinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir. Araç her iki durumda da izinli
gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme iznine konu eşya parsiyel taşımacılık kapsamında ta-
şınmaz. Ancak ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip kişiye ait ihracat eşyasının araca
yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemlerinin, izinli göndericinin izin kapsamındaki tesis-
lerinde gerçekleştirilmesi halinde, bu eşya parsiyel taşımacılık kapsamında taşınabilir.

(6) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir karayolu taşıtı veya kapalı
konteyner ile taşınamayan ve yükün özelliği itibariyle taşıma için kolayca bölünmesine imkân
olmayan eşyanın taşınacak olması nedeniyle taşıma aracında örtü çekilmesi veya mühürlemenin
mümkün olmadığı durumlarda, ayniyet tespiti için yeterli diğer önlemlerin alınması ve transit
beyanının ilgili kısmında eşyanın hemen tanınmasını mümkün kılacak şekilde tanımlama ya-
pılması şartıyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesislerden çıkışı ger-
çekleştirilebilir. Bu durumda, mühürleme yapılmadığı bilgisi transit beyanının ilgili alanına
kaydedilir.

(7) “3141” ve “3151” rejim kodlu eşya ile izinli göndericinin tesislerinden “1000” rejim
kodlu eşyanın taşınmasında izinli göndericinin kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan
vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisler
MADDE 47 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler

11 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı
yetkisi için başvuru formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ
(ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme
izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni kap-
samında işlem yapılmak istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda
bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınması istenilen
tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması
gerekir. Bu koşulların taşınıp taşınmadığının tespitine sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü
yetkilidir.
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(4) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kay-
betmiş olan tesislerin 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal
bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin birinci
fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak ihracat gümrük
müdürlükleri

MADDE 48 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak güm-
rük müdürlükleri, 47 nci madde uyarınca uygun bulunan tesislerin gümrük müdürlüğüne uzak-
lığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge mü-
dürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük mü-
dürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz.

(2) 47 nci maddenin iki ilâ beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi ya
da çıkarılması halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri sertifika-
nın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Genel
Müdürlük, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da ihracatta yerinde gümrükleme
izninde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve
değiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik
yapılması durumunda, bu değişiklik izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ihracatta yerinde
gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük müdürlükle-
rinin sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı
olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge mü-
dürlüğü tarafından doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde, bağlı bu-
lundukları bölge müdürlüğünün uygun görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıl-
dığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılama-
yacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihracatı yapılamayacak eşya
MADDE 49 – (1) Aşağıda belirtilen eşyanın ihracatı ihracatta yerinde gümrükleme izni

kapsamında yapılamaz;
a) Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış ve-

ya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya.
b) Yerinde gümrükleme izni kapsamında ihracı yapılacak eşyaya ilişkin kap, ambalaj,

palet ve benzeri eşya haricinde ihracatta ayniyet tespiti yapılması gereken eşya.
c) Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.
Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için özel hüküm
MADDE 50 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait yüksek kaçakçılık

riski içeren eşyanın, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında taşınmak istenilmesi ha-
linde, bu eşya yalnızca yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı teminat
sertifikasına sahip izinli göndericiler vasıtasıyla ihraç edilebilir.
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İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın çıkış izni bildirimine ilişkin
süre

MADDE 51 – (1) İhracat eşyasının güvenli alana alındığının gümrük idaresine bildi-
rilmesini müteakip 55 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen çıkış izninin verilip verilme-
yeceğine ilişkin bildirimin yapılacağı azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce
belirlenerek izinde belirtilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.
(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik

izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.
(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın

muayene için bekletileceği süreyi kapsamaz.
(5) Çıkış izni bildiriminin ne şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.
İhracatta yerinde gümrükleme izninin içeriği
MADDE 52 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni aşağıda yer alan bilgileri içerecek

şekilde Ek-11/B’de yer alan formda belirtilir.
a) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler.
b) 51 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen çıkış izni bildirim süresi.
c) İzin kapsamı tesisler.
ç) İzin kapsamı ihracat beyannamesinin tescil edileceği gümrük müdürlükleri.
(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklan-

mak, diğer nüshası ise ihracatta yerinde gümrükleme izni tanınan kişiye verilmek üzere iki
nüsha halinde düzenlenir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerdeki güvenli alanlar
MADDE 53 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde, ihracat eşya-

sına ilişkin ihracat beyannamesinin tescilinden sonra ve ihracat eşyasının araca yüklenip sevk
edilmesinden önce bulundurulacağı veya taşıma aracının dolu olarak bekletileceği, uygun bir
muayene ve sevkiyat alanından oluşan kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan
kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile yirmi dört saat kesintisiz
olarak, alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere devamlı izlenen, giriş çıkışları kayıt altında
tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip güvenli bir alan bulunması gerekir.

(2) Güvenli alanlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekir.
a) Güvenli alana sadece ihracat beyannamesine konu eşya konulabilir.
b) Güvenli alana alınan ve ihracat beyannamesine konu olan eşya devamlı olarak ka-

mera kayıtlarına alınır.
c) Güvenli alana girişi yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar; giriş tarih ve saatleri, ilişkili ol-

dukları ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı, varsa eşyanın sipariş numaraları ile eşyanın seri
numaralarını veya firmaca verilmiş diğer numaraları içerecek şekilde tutulur.

ç) Güvenli alandan çıkışı yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar; çıkış tarih ve saati, ilişkili ol-
dukları ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı, yüklendikleri taşıma aracının çekici ve dorse-
sinin plaka ve şasi numarası, varsa konteynerinin numarası ile mühür numarasını içerecek şe-
kilde tutulur.

d) Giriş ve çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları
birbirleri ile ilişkilendirilir.

e) İhracından vazgeçilen eşyanın güvenli alandan çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat be-
yannamesi iptal edilmeden yapılamaz.

(3) 55 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılması öngörülü-
yorsa, eşyayı transit rejimi kapsamında taşıyacak aracın güvenli alan içerisinde çıkış öncesinde
dolu olarak bekletilebileceği alanın da bulunması gerekir.
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İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören ihracat beyannamesinin
tescili

MADDE 54 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören ihracat
beyannamesi, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından, 48 inci madde
uyarınca belirlenen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesislerden çıkışının yapılacağı beyannamenin 30 no.lu kutusuna ya-
zılır.

(3) İhracat beyannamesinin tescilinden sonra ve 55 inci maddenin birinci fıkrasında be-
lirtilen şekilde eşyanın güvenli alana alındığının ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük
müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilmesinden önce, eşyanın 53 üncü maddenin birinci fık-
rasında belirtilen güvenli alana konulması ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen husus-
lara uyulması zorunludur.

(4) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesis-
lerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 81 inci madde hükümlerine göre
işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki eşyaya ilişkin muayene hattı
işlemleri

MADDE 55 – (1) İhracat eşyasının 54 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği
şekilde güvenli alana alınmasını müteakip bu durum ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi
tarafından gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir ve eşyanın ihracı için gerekli olan
bütün belgeler hazır bulundurulur.

(2) Eşya, 51 inci madde uyarınca izinde yazılan süre kadar 53 üncü maddenin birinci
fıkrasında belirtilen güvenli alanda bekletilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idare-
since izin sahibine çıkış izni verilmesi halinde eşyanın araca yüklenmesini müteakiben, 46 ncı
madde hükümleri uyarınca duruma göre araç, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ya da
izinli gönderici tarafından mühürlenir ve eşyaya ilişkin transit beyanının verilmesinden sonra
eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi birinci fıkrada belirtilen
bildirimi müteakip işlemeye başlar.

(3) 51 inci madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitimine kadar eşyanın muayenesi
ya da belge kontrolünün yapılacak olması nedeniyle gümrük idaresince izin sahibine çıkış izni
verilmemesi halinde, eşya duruma göre güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye
kadar ya da yapılan belge kontrolü sonucunda çıkış izni verilinceye kadar müdahale edilmek-
sizin bekletilir. Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili gümrük
müdürlüğüne ibraz edilir. Eşyanın muayene edilmesi veya belge kontrollerinin yapılmasını
müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde, 46 ncı maddede yer
alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem yapılır. Bu fıkrada belirtilen bekleme
süresi birinci fıkrada belirtilen bildirimi müteakip işlemeye başlar.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralardaki işlemlerin yerine getirilmesinde, eşyanın transit rejimi
kapsamında taşınacağı araçta bekletilmek istenilmesi halinde, ihracatta yerinde gümrükleme
izni sahibi, eşyanın yüklü olduğu taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka ve şasi numarası,
eğer taşıt konteyner ise konteyner numarasını kayda alarak eşyayı ve taşıma aracını, çıkış izni
verilene kadar, 53 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alanda, araca ve eşyaya
müdahale edilmeksizin bekletir.

(5) Dördüncü fıkranın uygulandığı durumda taşıma aracı çıkış iznini müteakip mühür-
lenir, eşyanın muayenesinin öngörülmüş olduğu durumda, muayene ile görevli memurun ge-
rekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta
yüklü olarak muayene edilir.
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(6) Üçüncü ile beşinci fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, 51 inci maddede
yazılan sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde firmanın tesislerine gidilerek başlatılır,
ancak ilgili ihracat gümrük idaresinin iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin
ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene
yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle,
süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge
kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen mua-
yeneye başlama süresi bu kararın verilmesini müteakip işlemeye başlar. İhracatta yerinde güm-
rükleme izni sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada ön-
görülen ek süre dahil süre dikkate alınmaz.

(7) Birinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi ha-
linde, bu bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağının ihracat beyannamesinin
tescil edildiği gümrük müdürlüğüne işlemin yapılmasından önceki en son iş günü mesai biti-
minin en az iki saat öncesine kadar bildirilmesi gerekir. Bildirimde bulunulmaması halinde
izin kapsamı eşyanın mesai saatleri dışında çıkış işlemleri yapılamaz.

(8) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasının transitine ilişkin
beyan, eşya çıkışının ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden yapılacak ol-
ması halinde, 54 üncü maddede belirtilen ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük mü-
dürlüğüne yapılır. Mühür numarası gümrük idaresine bildirilir.

(9) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesis-
lerinde yapılacak olması halinde bu madde hükümleri yerine 82 nci madde hükümlerine göre
işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında özel tipte mühür kullanımı
MADDE 56 – (1) İhracat eşyasını taşıyan aracın ihracatta yerinde gümrükleme izni sa-

hibi tarafından mühürlenecek olması durumunda, ücreti karşılığında gümrük idaresinden temin
edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kullanılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mühür üzerinde, seri numarası ve ihracatta yerinde güm-
rükleme iznine ilişkin ayırt edici işaretlerin bulunması zorunludur.

(3) Transit beyanına, kullanılan mührün kimliği, tipi ve adedinin kaydedilmesi zorun-
ludur.

(4) Taşıyıcının izinli gönderici yetkisine sahip olması durumunda, bu madde hükümleri
yerine 83 üncü madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin yükümlülükleri
MADDE 57 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerince,

bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine
getirilmesi gerekir.

a) 55 inci maddenin üçüncü ve beşinci fıkrası kapsamında yapılacak kontrollerde mua-
yene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur tarafından iste-
nildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 53 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ilişkin kamera kayıtlarını
kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, güvenli alan ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden
itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 53 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ilişkin
kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların gö-
revli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak özel mührün korunma-
sını sağlamaya yönelik gerekli bütün tedbirleri almak.
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İhracatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması
MADDE 58 – (1) 46, 49, 50, 53/1, 55/2, 55/3, 56/1, 56/2 ve 57 nci maddelerde belirtilen

hükümlerden herhangi birine aykırı davrandığı tespit edilen sertifika sahibinin ihracatta yerinde
gümrükleme uygulamasından faydalanma hakkının üç ay süreyle askıya alınmasını teminen
haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği
bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(2) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde ser-
tifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tat-
bik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 53 üncü maddenin ikinci fıkrası, 54 üncü madde veya 55 inci maddenin birinci fıkrası
hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması.

b) İzin kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde beyan harici eşyanın ihraç edildiğinin
veya edilmek istenildiğinin anlaşılması.

c) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliği-
nin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan
ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha faz-
lasının mevcut olmadığının tespit edilmesi.

ç) İzin kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun tespit edil-
mesi.

(3) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştiril-
diğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve haklarında Ka-
nunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge mü-
dürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan
kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen
haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği
bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) İhracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerce birinci fıkrada
belirtilen askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ih-
lallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İhracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerce üçüncü fıkradaki
işlemlerin tamamlanmasını müteakip üç yıl içerisinde ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden her-
hangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan
kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen
haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği
bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan
sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada
belirtilen ihlallerden herhangi birini tekrar gerçekleştirdiklerinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alı-
nan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde ikinci
fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birini tekrar gerçekleştirdiklerinin anlaşılması.
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(6) Beşinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sa-
hibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci veya ikinci fıkrada belirtilen ih-
lallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş
sayılır ve duruma göre birinci veya ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin içinde bulunulan takvim yılının sonunda asgari beş milyon
FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapamadığının anlaşılması halinde, ihracatta yerinde
gümrükleme izni bu koşul yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) 47 nci maddede belirtilen tesislerden bir veya daha fazlasının 8 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaya devam etmediğinin tespiti halinde,
koşullar yeniden sağlanıncaya kadar bu tesisler için ihracatta yerinde gümrükleme izninden
faydalanma hakkı askıya alınır.

(9) Bu maddenin bir ilâ altıncı fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında
üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(10) Bu maddenin bir ilâ altıncı fıkralarının uygulanmasında birinci fıkra ile ikinci fık-
rada belirtilen ihlallerden birden fazlasının gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi du-
rumunda her bir ihlal için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ancak kişi
bir kez ihlalde bulunmuş sayılır.

(11) Yedinci fıkrada belirtilen koşulun yeniden sağlanması ve ihracatta yerinde güm-
rükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvu-
ruda bulunulması gerekir. Bu koşulun yeniden sağlandığının tespiti halinde, birinci, dördüncü
ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(12) Sekizinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izninden faydalanma hakkının
kullanımının askıya alındığı tesislerin yeniden izin kapsamına alınmasının istenilmesi halinde
47 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. 8 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları yeniden sağladığı tespit edilen tesisler için,
birinci, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(13) Üçüncü fıkrada ve dördüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen sürelerin başlangıç
tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına
ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması
MADDE 59 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında ihracatta yerinde güm-

rükleme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda ihracatta yerinde gümrükleme izni
geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan ihracatta yerinde gümrükleme izninin sertifika
kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda
bulunulması gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM
Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi

Düzenleme ve Vize Etme İzni

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izninin kapsamı
ve uygulamadan faydalanma izninin verilmesi

MADDE 60 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, başvuru yılından
bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl
içerisinde en az elli adet A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ol-
maları halinde onaylanmış ihracatçı olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme
ve vize etme izni verilebilir.
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(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme
izni verilmiş kişi, A.TR Dolaşım Belgesini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından
düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenle-
yebilir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme
izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-13/A’da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (A.TR)
yetki numarası verilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin şekli, basımı ve
dağıtılması

MADDE 61 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Bel-
geleri, Kararda belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve her belgeye ayrı seri numarası veri-
lerek üç nüsha halinde bastırılır.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR Dolaşım Belgelerinin (12) numaralı güm-
rük vizesi bölümünde, Kararın II no.lu ekinde yer alan örneğe uygun onaylanmış ihracatçı
mührünün önceden basılmış olması gerekir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin tesli-
minde, ihracatçının basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve
vize etme izni verilmiş olup olmadığı kontrol edilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin doldurulması ve
kullanılması

MADDE 62 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Bel-
gelerinin, Kararın 7, 20 ve 22 nci maddelerine uygun olarak doldurulması gerekir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri, tasdik
edilmeksizin, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme
izni verilmiş kişi tarafından vize edilir.

(3) Vize işlemi, onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasını içerir şekilde ve Ek-13/B’de
yer alan formata uygun olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi dü-
zenleme ve vize etme izni verilmiş kişi tarafından yaptırılacak kaşenin, basitleştirilmiş işlem
kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgesinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde
yer alan ihracatçı mührünün (2) numaralı bölümüne basılması ile gerçekleştirilir.

(4) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgesinin asıl nüs-
hası dışında kalan diğer iki nüshasından biri, Kararın 8 inci maddesi gereğince, ihracat beyan-
namesine eklenir.

(5) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin şekil
şartları ve içerdiği bilgiler bakımından usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, vize
edilip edilmediği hususlarından doğrudan doğruya basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Do-
laşım Belgesi düzenleme ve vize etme uygulamasından izni verilmiş kişiler sorumludur.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan düzen-
lenmesi

MADDE 63 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme
ve vize etme izni verilmiş kişilerce, Kararın 12 ilâ 16 ncı maddeleri ile 22 nci maddesi çerçe-
vesinde, eşyanın ihracından sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. Bu kapsamda dü-
zenlenen Dolaşım Belgelerinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri ihracat be-
yannamesine eklenir.
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Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin ikinci nüsha olarak

düzenlenmesi

MADDE 64 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme

ve vize etme izni verilmiş kişilerce düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybe-

dilmesi veya tahrip edilmesi halinde, Kararın 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde söz konusu

belgenin ikinci bir nüshası düzenlenebilir.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme

izninin askıya alınması

MADDE 65 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme

ve vize etme izni verilmiş kişilerce Karar hükümleri ile 60 ilâ 62 nci madde hükümlerine aykırı

hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak uyarılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin tespitini takip eden üç yıl içerisinde kişilerce Karar

hükümleri ile 60 ilâ 62 nci madde hükümlerinin ikinci kez ihlal edildiğinin anlaşılması halinde

söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde kişilerce

Karar hükümleri ile 60 ilâ 62 nci madde hükümlerinin üçüncü kez ihlal edildiğinin anlaşılması

halinde söz konusu kişilerin basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzen-

leme ve vize etme izinleri altı ay süreyle askıya alınır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi dü-

zenleme ve vize etme izni askıya alınan kişilerin askıya alma süresinin bitimini müteakip üç

yıl içerisinde Karar hükümleri ile 60 ilâ 62 nci madde hükümlerine aykırı hareket ettiklerinin

anlaşılması halinde, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve

vize etme izni iki yıl süreyle askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi

düzenleme ve vize etme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bi-

timinden sonra Karar hükümleri ile 60 ilâ 62 nci madde hükümlerinin yeniden ihlali halinde

kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Bu maddenin bir ilâ dördüncü fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller

arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak

sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme

izninin geri alınması

MADDE 66 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında basitleştirilmiş işlem

kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme, onaylama ve vize etme izninden yararlanmak-

tan vazgeçmesi durumunda basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenle-

me ve vize etme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım

Belgesi düzenleme ve vize etme izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci

maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya

EUR.MED Fatura Beyanı Düzenlenme İzni

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı
düzenlenme uygulamasının kapsamı ve uygulamadan faydalanma izninin verilmesi

MADDE 67 – (1) Sertifika sahibi kişilerin başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya
başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aynı eşyanın (aynı
dörtlü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın) en az elli adet EUR.1 veya EUR.MED
Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış olmaları halinde onaylanmış ih-
racatçı olarak Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette,
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından
tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen
tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı
veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni verilebilir.

(2) Bu madde hükümleri uyarınca izin verilmesi için aranılacak olan aynı eşyanın
EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracat koşulunun sağ-
lanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı ve benzeri aracılar
vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat tutarları dikkate alınmaz.

(3) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı dü-
zenleyebilme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-14’te yer aldığı şekilde bir onaylanmış ih-
racatçı (EUR) yetki numarası verilir.

Fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanlarının şekli ve kullanımı
MADDE 68 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek fatura beyanı veya

EUR.MED fatura beyanları Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla ter-
cihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ül-
kemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında
gerçekleştirilen tercihli ticarette esas alınan Menşe Protokollerini iç hukukumuza aktaran Eş-
yanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliklerin "fatura beyanı" başlıklı 19 uncu
maddeleri çerçevesinde ve bu Yönetmeliklerin IV no.lu eklerinde yer alan şekil şartlarına uygun
olarak düzenlenir.

(2) Fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı gümrük idaresince vize işlemine tabi
olmadığından gerek şekil şartları gerekse içeriği bilgi bakımından söz konusu belgelerin usu-
lüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususlarından doğrudan doğruya eşyanın kıy-
metine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme iznine sahip
ilgili kişiler sorumludur.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı
düzenleyebilme izninin değiştirilmesi

MADDE 69 – (1) İzin kapsamındaki eşyanın başka bir eşya ile değiştirilmek istenmesi,
izin kapsamındaki eşyaya ilaveten yeni bir eşyanın daha izin kapsamına alınmak istenmesi, ih-
racatın yapıldığı ülkenin/ülke grubunun değiştirilmek istenmesi ya da ihracatın yapıldığı ülkeye
veya ülke grubuna ilaveten başka bir ülke veya ülke grubu eklenmek istenmesi halinde 18 inci
maddenin birinci fıkrası doğrultusunda başvuruda bulunulur.

(2) Yapılan incelemede başvuru sahibinin başvuru konusu eşya için 67 nci maddenin
birinci fıkrasında belirtilen koşulu karşıladığının tespit edilmesi halinde izin kapsamı değişti-
rilir.
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(3) İkinci fıkrada belirtilen değişikliğe istinaden mevcut onaylanmış ihracatçı (EUR)
yetki numarası verilir. İzin sahibi kişilerce yeni yetki numarasının veriliş tarihinden itibaren
değişiklik kapsamında işlem yapılabilir.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı
düzenleyebilme izninin askıya alınması

MADDE 70 – (1) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fa-
tura beyanı düzenleyebilme iznine sahip kişilerce Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya
ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli
ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi
rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette esas alınan Menşe Protokollerini iç huku-
kumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikler ile 67 ile 68 inci
madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı ola-
rak uyarılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin tespitini takip eden üç yıl içerisinde kişilerce birinci
fıkrada belirtilen ihlalin ikinci kez işlendiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı
olarak tekrar uyarılır.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde kişilerce bi-
rinci fıkrada belirtilen ihlalin üçüncü kez işlendiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişilerin
eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme
izinleri altı ay süreyle askıya alınır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya
EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni askıya alınan kişilerin askıya alma süresinin bi-
timini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlenildiğinin anlaşılması
halinde, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzen-
leyebilme izinleri iki yıl süreyle askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya
EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce askıya al-
ma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlenildiğinin anlaşılması
halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Bu maddenin bir ilâ dördüncü fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller
arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak
sayılır.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı
düzenleyebilme izninin geri alınması

MADDE 71 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında basitleştirilmiş işlem
kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı
düzenleyebilme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda basitleştirilmiş işlem kapsa-
mında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenle-
yebilme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan basitleştirilmiş işlem kapsamında eşyanın kıyme-
tine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin sertifika
kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda
bulunulması gerekir.
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BEŞİNCİ KISIM
İzinli Gönderici Yetkisi

İzinli gönderici yetkisi
MADDE 72 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan

ek koşulları sağlamaları halinde eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın transit işlemlerini
kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı
yetki belgesi sahibi olmak.

b) Gümrük idaresinden kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası almış
olmak.

c) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden
geriye dönük bir yıl içerisinde en az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsa-
mında eşya transit etmiş olmak.

(2) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-15/A’da yer aldığı şekilde
bir izinli gönderici yetki numarası verilir.

İzinli gönderici yetkisinin kapsamı
MADDE 73 – (1) İzinli gönderici yetkisi sahibi yalnızca “1000” ile “3141” ve “3151”

rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın transit işlemlerini bu izin kap-
samında yapabilir. Bu izin kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte gönderilecek olan kap,
ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

(2) İzinli gönderici yetkisinin uygulanmasında, izinli gönderici yetkisi sahibi, ihracatta
yerinde gümrükleme izni sahibi kişinin “1000” ile “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören
ihracat eşyasını taşıyabilir. Bu durumda ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühür-
lenmesi işlemleri tercihe bağlı olarak ya ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin izin kap-
samındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek
olan izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir. Her iki
durumda da araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde taşınacaksa, ihracat eş-
yasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri yalnızca eşyanın transit rejimi çer-
çevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki
tesislerinde gerçekleştirilebilir.

(4) İzinli gönderici yetkisinin uygulanmasında, izinli gönderici yetkisi sahibi, ihracatta
yerinde gümrükleme izni sahibi olmayan kişinin yalnızca “1000” rejim kodu ile işlem gören
ihracat eşyasını taşıyabilir. Bu durumda eşya araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde
yüklenir ve araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir. İhracat eşyasının araca
yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri yalnızca izinli gönderici yetkisi sahibinin izin
kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında ihracat eşyası parsiyel taşımacılık dâhilinde ta-
şınabilir.

(6) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir karayolu taşıtı veya kapalı
konteyner ile taşınamayan ve yükün özelliği itibariyle taşıma için kolayca bölünmesine imkân
olmayan eşyanın taşınacak olması nedeniyle taşıma aracında örtü çekilmesi veya mühürlemenin
mümkün olmadığı durumlarda, ayniyet tespiti için yeterli diğer önlemlerin alınması ve transit
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beyanının ilgili kısmında eşyanın hemen tanınmasını mümkün kılacak şekilde tanımlama ya-
pılması şartıyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın yetki kapsamı tesislerden çıkışı ger-
çekleştirilebilir. Bu durumda izinli gönderici, mühürleme yapılmadığı bilgisini transit beyanının
ilgili alanına kaydeder.

(7) İzinli gönderici yetkisi kapsamında eşya taşınmasında kapsamlı teminat sertifikası
veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesisler
MADDE 74 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci mad-

de kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için tes-
pit formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde
belirtilen koşulları taşıması zorunludur.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından birinci fıkra uyarınca belirtilmiş tesislerin
dışında başka bir tesiste yetki kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin
birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınması istenilen tesislerin
8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir.
Bu koşulların taşınıp taşınmadığının tespitine sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü yet-
kilidir.

(4) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin bi-
rinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin
18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin birinci
fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük idareleri
MADDE 75 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük

idareleri, 74 üncü madde uyarınca uygun bulunan tesislerin hareket gümrük idaresine uzaklığı
ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü
tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlüğü izin
kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz.

(2) 74 üncü maddenin iki ilâ beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi
ya da çıkarılması halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri serti-
fikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Ge-
nel Müdürlük birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da izinli gönderici yetkisi kap-
samında yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük idarelerini belirlemeye
ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak hareket gümrük idarelerinde deği-
şiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli gönderici yetkisi
kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük idareleri, bu gümrük müdürlüklerinin sertifika baş-
vurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda
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sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğ-
rudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlü-
ğünün oluru alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen
bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılamayacak gümrük
müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında transit taşımacılığı yapılamayacak eşya
MADDE 76 – (1) Aşağıda belirtilen eşyanın taşıması izinli gönderici yetkisi kapsa-

mında yapılamaz.
a) Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu

kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya,
b) İzinli gönderici yetkisi kapsamında ihracı yapılacak eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet

ve benzeri eşya haricinde ihracatta ayniyet tespiti yapılması gereken eşya,
c) Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.
Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için özel hüküm
MADDE 77 – (1) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya, yalnızca yüksek kaçakçılık riski

içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı teminat sertifikasına sahip izinli göndericiler tarafından
taşınabilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyaya ilişkin çıkış izni bildirim süresi
MADDE 78 – (1) Transit beyanının verilmesini müteakip 82 nci maddenin üçüncü fık-

rasında belirtilen çıkış izninin verilip verilmeyeceğine ilişkin bildirimin yapılacağı azami süre
sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenerek izinde belirtilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.
(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik

izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.
(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın

muayene için bekletileceği süreyi kapsamaz.
(5) Çıkış izninin ne şekilde bildirileceği Bakanlıkça belirlenir.
İzinli gönderici yetkisi için verilmiş iznin içeriği
MADDE 79 – (1) İzinli gönderici yetkisi için verilmiş izin aşağıda yer alan bilgileri

içerecek şekilde Ek-15/B’de yer alan formda belirtilir.
a) İzin kapsamı transit işlemlerinin gerçekleştirileceği hareket gümrük idareleri.
b) 78 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen çıkış izni bildirim süresi.
c) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler.
ç) İzin kapsamı tesisler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklan-

mak, diğer nüshası ise izinli gönderici yetkisi verilen kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde
düzenlenir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerdeki güvenli alanlar
MADDE 80 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerde, ihracat eşyasına ilişkin

ihracat beyannamesinin tescilinden sonra ve araca yüklenip sevk edilmesinden önce bulundu-
rulacağı veya taşıma aracının dolu olarak bekletileceği, uygun bir muayene ve sevkiyat ala-
nından oluşan, kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya
imkan verecek çözünürlükte kamera sistemi ile yirmi dört saat kesintisiz olarak alana giriş çıkış
yerleri de dâhil olmak üzere devamlı izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve gerekli ay-
dınlatma düzenine sahip güvenli bir alan bulunması gerekir.
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(2) Güvenli alanlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekir.
a) Güvenli alana sadece ihracat beyannamesine konu eşya konulabilir.
b) Güvenli alana alınan ve ihracat beyannamesine konu olan eşya devamlı olarak ka-

mera ile kayda alınır.
c) Güvenli alana girişi yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar; giriş tarih ve saatleri, ilişkili ol-

dukları ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı, varsa eşyanın sipariş numaraları ile eşyanın seri
numaralarını veya firmaca verilmiş diğer numaraları içerecek şekilde tutulur.

ç) Güvenli alandan çıkışı yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar; çıkış tarih ve saati, ilişkili ol-
dukları ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı, yüklendikleri taşıma aracının çekici ve dorse-
sinin plaka numarası, eğer taşıt konteyner ise konteyner numarası ile mühür numarasını içere-
cek şekilde tutulur.

d) Giriş ve çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları
birbirleri ile ilişkilendirilir.

e) İhracından vazgeçilen eşyanın güvenli alandan çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat be-
yannamesi iptal edilmeden yapılamaz.

(3) 82 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca işlem yapılması öngörülüyorsa,
eşyayı transit rejimi kapsamında taşıyacak aracın güvenli alan içerisinde çıkış öncesinde dolu
olarak bekletilebileceği alanın da bulunması gerekir.

İzinli gönderici izni kapsamındaki eşyaya ilişkin beyannamenin tescili
MADDE 81 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem gören ihracat beyannamesi,

ihracatçı veya temsilcisi tarafından, 75 inci madde uyarınca belirlenen hareket gümrük idare-
sinde elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesisten çıkışının yapılacağı beyannamenin 30 no.lu kutusuna yazılır.
(3) İhracatçı, izin kapsamında taşınacak eşyayı, birinci fıkrada belirtilen beyannamenin

tescil numarasını da bildirerek izinli göndericiye teslim eder.
(4) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sa-

hibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 55 inci madde hü-
kümlerine göre işlem tesis edilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında sevk edilecek eşyaya ilişkin işlemler
MADDE 82 – (1) Eşya izinli göndericiye teslim edildikten sonra izinli gönderici, iz-

ninde belirtilen ve transit işlemlerinin yapılacağı tesislerde gerekli kontrolleri yaparak eşyayı
ikinci fıkradaki bildirimden önce 80 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana
alır ve 80 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususlara uyar. Bu kontroller aşağıdaki hu-
susları kapsar:

a) İzinli gönderici eşyaya ait kapların cinsini, kapların adedini ve eşyanın toplam ağır-
lığını kontrol ederek kayıtlarına geçirir.

b) İzinli gönderici eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş,
barkod numarası ve benzerleri) kontrol eder ve kayıtlara geçirir.

c) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri
numarası ve benzerleri) kontrol eder ve kayıtlara geçirir.

(2) İkinci fıkra uyarınca eşyanın güvenli alana alınmasını müteakip izinli gönderici, eş-
yanın güvenli alana alındığını ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne
elektronik ortamda bildirir.

(3) İkinci fıkra uyarınca güvenli alana alındığı bildirilen eşya, gümrük idaresi tarafından
belirlenen ve 78 inci madde uyarınca izinde yazılan süre kadar 80 inci maddenin birinci fıkra-
sında belirtilen güvenli alanda bekletilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince
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yetki sahibine çıkış izni verilmesi halinde eşyanın araca yüklenmesini müteakiben izinli gön-
derici, aracında taşıyacağı eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin tescil
numaralarını içeren transit beyanını elektronik ortamda gümrük idaresine iletir ve araç izinli
gönderici tarafından mühürlenerek eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Bu fıkrada belirtilen bek-
leme süresi üçüncü fıkrada belirtilen bildirimi müteakip işlemeye başlar. Bu fıkranın uygulan-
masında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça be-
lirlenir.

(4) 78 inci madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitimine kadar eşyanın muayenesi
ya da belge kontrolünün yapılacak olması nedeniyle gümrük idaresince izin sahibine çıkış izni
verilmemesi halinde, eşya duruma göre güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye
kadar ya da yapılan belge kontrolü sonucunda çıkış izni verilinceye kadar müdahale edilmek-
sizin bekletilir. Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili gümrük
müdürlüğüne ibraz edilir. Eşyanın muayene edilmesi veya belge kontrollerinin yapılmasını
müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde, 73 üncü maddede
yer alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem yapılır. Bu fıkrada belirtilen bek-
leme süresi transit beyanının verilmesini müteakip işlemeye başlar.

(5) Eşyanın taşıma aracında yüklü halde gelip izinli göndericinin eşyayı yüklü olduğu
taşıma aracıyla sevk yapmayı öngörmesi halinde, izinli gönderici, eşyanın yüklü olduğu taşıma
aracının çekici ve dorsesinin plaka ve şasi numarası, eğer taşıt konteyner ise konteyner numarasını
kayda alarak ve eşyayı ve taşıma aracını gerekli kontrollere tabi tutarak 80 inci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen güvenli alana alır, eşyayı boşaltmadan taşıma aracı ile birlikte daha önceden
güvenli alan içinde belirlenen bir yere park eder ve gümrük idaresi tarafından çıkış izni veril-
mesine kadar müdahale edilmeksizin bekletir.

(6) Beşinci fıkranın uygulandığı durumda taşıma aracı çıkış iznini müteakip mühürlenir,
eşyanın muayenesinin öngörülmüş olduğu durumda, muayene ile görevli memurun gerekli
görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta
yüklü olarak muayene edilir.

(7) Dördüncü ile altıncı fıkralar uyarınca yapılacak muayene 78 inci maddede yazılan
sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili ihracat gümrük idaresinin
iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ihracatta yerinde gümrükleme izni sa-
hibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması ha-
linde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya
yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın mua-
yenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın
verilmesini müteakip işlemeye başlar. İzinli gönderici yetkisi sahibinden kaynaklanan sebep-
lerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen süre dikkate alınmaz.

(8) Üçüncü fıkrada belirtilen eşyanın güvenli alana alındığı bildiriminin mesai saatleri
dışında yapılmak istenilmesi halinde, bu bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte ya-
pılacağının ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne işlemin yapılmasından
önceki en son iş günü mesai bitiminin en az iki saat öncesinde bildirilmesi gerekir. Bildirimde
bulunulmaması halinde yetki kapsamı eşyanın mesai saatleri dışında çıkış işlemleri yapılamaz.

(9) İzinli gönderici mühür numarasını gümrük idaresine bildirir.
(10) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sa-

hibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 55 inci madde hü-
kümlerine göre işlem tesis edilir.
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İzinli gönderici yetkisi kapsamında özel tipte mühür kullanımı
MADDE 83 – (1) Transit eşyasını taşıyan aracın izinli gönderici yetkisi sahibi tarafın-

dan mühürlenecek olması durumunda, gümrük idaresinden ücreti karşılığında temin edilecek,
Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kullanılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mühür üzerinde seri numarası ve izinli gönderici yetkisine
ilişkin ayırt edici işaretlerin bulunması zorunludur.

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibi transit beyanına, kullanılan mührün kimliğini, tipini
ve adedini kaydeder.

İzinli gönderici yetkisi sahibinin yükümlülükleri
MADDE 84 – (1) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerince bu Yönetme-

likten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
gerekir.

a) 82 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları kapsamında yapılacak kontrollere ilişkin
olarak muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağ-
lamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belge örneklerini görevli memur tarafından istenildi-
ğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 80 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ilişkin kamera kayıtlarını
kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, güvenli alana ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden
itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 80 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ilişkin
kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların gö-
revli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak özel mührün korunmasını sağlamaya
yönelik bütün gerekli tedbirleri almak.

İzinli gönderici yetkisinin askıya alınması
MADDE 85 – (1) 73, 76, 77, 80/1, 82/3, 82/4, 83, 84 üncü maddelerde belirtilen hü-

kümlerden herhangi birine aykırı davrandığı tespit edilen sertifika sahibinin izinli gönderici
uygulamasından faydalanma hakkının üç ay süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Ka-
nunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge mü-
dürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. Bu ihlallerden herhangi birinin üç yıl içerisinde tekrarı
halinde sertifika sahibinin izinli gönderici uygulamasından faydalanma hakkı iki yıl süreyle
askıya alınır.

(2) İzinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerce 80 inci maddenin ikinci fıkrası
ve 82 nci maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edildiğinin veya bu yetki kapsa-
mında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında beyan
edilenden farklı olduğunun anlaşılması durumunda, izin sahibi ilk seferde yazılı olarak uyarılır
ve haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzen-
lendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştiril-
diğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve haklarında Kanu-
nun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdür-
lüğüne derhal bildirimde bulunulur.
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(4) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerin izinli
gönderici yetkilerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci
maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal
bildirimde bulunulur.

a) İzinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerce birinci fıkrada belirtilen askıya
alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi
birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İzinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerce üçüncü fıkradaki işlemlerin ta-
mamlanmasını müteakip üç yıl içerisinde ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin
tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerin izinli
gönderici yetkilerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci
maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal
bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika
sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belir-
tilen ihlallerden herhangi birini tekrar gerçekleştirdiklerinin anlaşılması.

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika
sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde ikinci fıkrada belirtilen
ihlallerden herhangi birini tekrar gerçekleştirdiklerinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkileri askıya alınan sertifika sahibi kişi-
lerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci veya ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden
herhangi birinin gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve duruma
göre birinci veya ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış
uluslararası taşımacı yetki belgesine ya da kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine
artık sahip olmadığının ya da içinde bulunulan takvim yılının sonunda en az beş yüz transit
beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmemiş olduğunun anlaşılması ha-
linde, izinli gönderici yetkisi eksik olan koşullar yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) 74 üncü maddede belirtilen tesislerden bir veya daha fazlasının 8 inci maddenin bi-
rinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaya devam etmediğinin tespiti
halinde, koşullar yeniden sağlanıncaya kadar bu tesisler için izinli gönderici yetkisinden fay-
dalanma hakkı askıya alınır.

(9) Bu maddenin iki ilâ altıncı fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller ara-
sında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak
sayılır.

(10) Bu maddenin iki ilâ altıncı fıkralarının uygulanmasında ikinci fıkrada belirtilen
ihlallerden birden fazlasının gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi durumunda her bir
ihlal için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ancak kişi bir kez ihlalde
bulunmuş sayılır.

(11) Yedinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanması ve izinli gönderici yetki-
sinin yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunul-
ması gerekir. Bu koşulların tümünün yeniden sağlandığının tespiti halinde, dördüncü ve beşinci
fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.
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(12) Sekizinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisinden faydalanma hakkı kullanımının
askıya alındığı tesislerin yeniden izin kapsamına alınmasının istenilmesi halinde, 74 üncü mad-
denin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. 8 inci maddenin birinci fıkrasının
(a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları yeniden sağladığı tespit edilen tesisler için, dördüncü
ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(13) Üçüncü fıkrada ve dördüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen sürelerin başlangıç
tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına
ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

İzinli gönderici yetkisinin geri alınması
MADDE 86 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında izinli gönderici yetki-

sinden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda izinli gönderici yetkisi geri alınır.
(2) Birinci fıkra uyarınca geri izinli gönderici yetkisinin sertifika kapsamında yeniden

istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

ALTINCI KISIM
Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin

Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni

Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma izninin kapsamı
MADDE 87 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi kişilere aşağıdaki emniyet

ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylıklardan yararlanma izni verilebilir.
a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı.
b) Mavi hat uygulaması.
c) Beyannamelerin belge kontrolüne tabi tutulması halinde, kontrollerin öncelikle ya-

pılması.
ç) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde, muayenenin önce-

likle yapılması.
Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme
MADDE 88 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından Gümrük

Yönetmeliğinin 10 no.lu ekinde belirtilen azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan ve-
rilebilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan nakliyeci kuruluşlar veya kara, deniz
ve hava yolu işletmeleri azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyanı yalnızca yetkilendi-
rilmiş yükümlü statüsü tanınmış kişilerin eşyasını taşıdıkları durumlarda verebilirler.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca özet beyan verildiğinde, gümrük idaresi, eşyanın
Türkiye Gümrük Bölgesine varışından ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışından önce,
emniyet ve güvenlik açısından yapılan risk analizi sonucunda, sevkiyatın ayrıntılı fiziki kontrol
için seçilmesi halinde durumu yetkilendirilmiş yükümlüye bildirir. Bu bildirim, kontrolün ger-
çekleştirilmesini tehlikeye düşürecek olması halinde yapılmaz. Bununla birlikte, gümrük ida-
relerince eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden
çıkışından önce sevkiyatın muayene veya diğer fiziki kontroller için seçildiğine dair yetkilen-
dirilmiş yükümlü bilgilendirilmemiş olsa bile gerek görüldüğü durumlarda muayene veya diğer
fiziki kontroller yapılabilir.

Mavi hat uygulaması
MADDE 89 – (1) Mavi hatta işlem gören beyannamelere ilişkin kontroller sonradan

kontrol kapsamında yapılır.
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(2) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde
belirtilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri ile ihraç edilen eşyaya ilişkin kap, ambalaj,
palet ve benzeri eşya haricinde ihracatta ayniyet tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük
beyannameleri mavi hatta işlem görmez.

(3) Mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak ta-
hakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin, yetkilendirilmiş yükümlülerin banka hesabın-
dan elektronik ortamda veya bu kişinin GÜMKART’ı (gümrük veznelerinde kullanılan elek-
tronik para kartı) aracılığıyla ödenmesi zorunludur. Kullanılan banka hesabının yetkilendirilmiş
yükümlüye ait olduğunun kontrolünden ödemenin yapıldığı banka sorumludur.

(4) Mavi hatta işlem görmüş ithalat beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahak-
kuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından
gümrük işlemleri tamamlanır ve söz konusu eşya gümrük idaresince teslim edilir.

(5) Gümrük idarelerince, belirli riskler ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler
dikkate alınarak, emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylıklardan yararlanma izni bu-
lunan yetkilendirilmiş yükümlünün gümrük beyannamesine yönelik olarak belge kontrolü veya
bu beyanname kapsamı eşyaya ilişkin olarak muayene öngörülebilir. Belge kontrolünün ön-
görüldüğü durumlarda 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrası, muayene öngörüldüğü durumlarda ise
91 inci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri dikkate alınır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannamelerinin
belge kontrolüne tabi tutulması halinde yapılacak işlemler

MADDE 90 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyan-
nameleri, diğer yükümlülere göre daha az belge kontrolüne tabi tutulur.

(2) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri
dikkate alarak birinci fıkranın aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından verilen gümrük beyannamesi kapsamındaki
sevkiyat risk analizi sonucunda belge kontrolü için seçildiğinde, gümrük idaresi söz konusu
kontrolü öncelikli olarak yapar.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı
eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde yapılacak işlemler

MADDE 91 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyan-
namesi kapsamı eşya diğer yükümlülere göre daha az muayeneye tabi tutulur.

(2) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri
dikkate alarak birinci fıkranın aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından verilen gümrük beyannamesi kapsamındaki
sevkiyat risk analizi sonucunda muayene için seçildiğinde, gümrük idaresi söz konusu kontrolü
öncelikli olarak yapar.

Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkının askıya
alınması

MADDE 92 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde
ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve hakkında Kanunun 241 inci maddesinin bi-
rinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bu-
lunulur.

a) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yü-
kümlülere, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde mevcut olduğu halde, beyannameye ek-
lenmesi gereken belgelerden bir ya da daha fazlası ibraz edilmeden eşyanın teslim edildiğinin
anlaşılması ve söz konusu belge/belgelerin ilgili kurum/kuruluşun uygun görmesi üzerine son-
radan ibraz edilmesi.
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b) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliği-
nin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan
ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha faz-
lasının mevcut olmadığının tespit edilmesi.

c) 89 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eşyaya ilişkin beyannamenin yüküm-
lünün beyanından kaynaklı olarak mavi hatta işlem gördüğünün tespit edilmesi.

ç) Mavi hat kapsamında ithali veya ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı oldu-
ğunun tespit edilmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleşti-
rildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve haklarında Ka-
nunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge mü-
dürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada
belirtilen ihlallerden herhangi birinin, sertifika sahibi kişilerce yeniden gerçekleştirildiğinin
anlaşılması halinde, sertifika sahibi kişi hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası
tatbik edilir ve kişinin emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkının
altı ay süreyle askıya alınmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal
bildirimde bulunulur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlan-
ma hakkı askıya alınan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç
yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birini yeniden gerçekleştirdiklerinin
anlaşılması halinde, emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkının
iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal
bildirimde bulunulur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yarar-
lanma hakkı askıya alınan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitiminden sonra
ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi halinde, kişi birinci kez
ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yü-
kümlülerce 96 ncı maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, bu kişi-
lerin emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı koşullar yeniden
sağlanana kadar askıya alınır.

(7) Sertifika sahibi tarafından 88 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edilmesi
halinde, emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı her seferinde,
üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, altı ay süreyle askıya alınır.

(8) Bu maddenin bir ilâ beşinci fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller ara-
sında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak
sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(9) Bu maddenin bir ilâ beşinci fıkralarının uygulanmasında aynı gün içerisinde tescil
edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin olarak, her bir beyanname için Kanunun
241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ve kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır.

(10) Altıncı ve yedinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu beyanname
veya özet beyanın tescil edildiği gümrük müdürlüğü tarafından sertifikanın düzenlendiği bölge
müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(11) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uya-
rınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzen-
lenme tarihi esas alınır.
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ÜÇÜNCÜ KİTAP
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibinin Yükümlülükleri, Yetkilendirilmiş

Yükümlü Sertifikasının ve Sertifika Kapsamında Yer Alan Hak, Yetki ve
İzinlerin Askıya Alınması, Geri Alınması, İptali, Koşulların

İzlenmesi ve Bilgi Değişimi

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibinin yükümlülükleri
MADDE 93 – (1) Sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan

yetkiler için aranan ek koşullardan herhangi birinde değişiklik ortaya çıkması durumunda, or-
taya çıkan değişikliğin, sertifika sahibince, sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne ge-
cikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

(2) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, 15 inci mad-
denin ikinci fıkrasında belirtilen sertifika numarasının, 45 inci maddenin beşinci fıkrasında be-
lirtilen onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarasının, 60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında be-
lirtilen onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, 67 nci maddenin üçüncü fıkrasında be-
lirtilen onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarasının, 72 nci maddenin ikinci fıkrasında be-
lirtilen izinli gönderici yetki numarasının, 56 ncı maddenin birinci fıkrası ile 83 üncü maddenin
birinci fıkrasında belirtilen özel tipte mühürlerin başkası tarafından kullanıldığının öğrenilmesi
halinde, durumun sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi
zorunludur.

(3) Sertifika sahibi, sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanı-
lan yetkiler için aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin tespitine yönelik
olarak gümrük idaresi tarafından yapılacak kontroller için gerekli her türlü kolaylığı sağlamak
zorundadır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınması
MADDE 94 – (1) Sertifika için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanma-

dığının sertifika sahibince bildirilmesi durumunda ilgili bölge müdürlüğünce eksikliklerin dü-
zeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen bildirim tarihinden başlamak üzere otuz
gün süre verilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için aranan koşullardan herhangi birinin artık
karşılanmadığının sertifika sahibi tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadan gümrük
idaresince tespit edilmesi ya da kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye
karşı tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde üçüncü fıkrada belirtilen as-
kıya alma derhal uygulanır.

(3) Sertifika sahibi, birinci fıkrada belirtilen durumu verilen otuz günlük süre içinde
düzeltmezse veya ikinci fıkranın uygulandığı durumlarda, ilgili bölge müdürlüğü yükümlünün
durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almasına imkân vermek amacıyla yetkilendirilmiş
yükümlü statüsünü otuz gün için askıya alır ve durumu ilgili yükümlüye bildirir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen askıya alma süresi, sertifika sahibinin eksikliklerin gide-
rilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunması kaydıyla ilgili bölge müdürlüğünce otuz
gün süreyle uzatılabilir.

(5) Gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan kesinleşmiş herhangi bir
kamu alacağının, süresi içinde ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda sertifika, söz konusu
sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu
ödenene kadar askıya alınır.
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(6) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının bu madde uyarınca askıya alınması duru-
munda, askıya alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de askıya alınır.

(7) Askıya alma, askıya alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış güm-
rük işlemlerini etkilemez.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geri alınması
MADDE 95 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası söz konusu sertifikayı düzenle-

yen bölge müdürlüğü tarafından;
a) 94 üncü maddenin üçüncü ve duruma göre dördüncü fıkrasında belirtilen süre so-

nunda, sertifika için aranan ve kaybedilmiş olan koşullardan herhangi birinin tekrar sağlana-
mamış olması halinde bu koşullar yeniden sağlanıncaya kadar,

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte
sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı
tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile
kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar,

c) 98 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre sonunda, aynı fıkrada belirtilen
koşulların karşılanmaması halinde bu koşullar karşılanıncaya kadar,

geri alınır.
(2) Sertifika sahibinin talebi halinde de sertifika ve sertifika kapsamı yetki ve izinler

geri alınır, sertifikanın yeniden istenilmesi halinde 11 inci madde uyarınca başvuruda bulunul-
ması gerekir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanıp sağlanmadığı sertifikanın dü-
zenlendiği bölge müdürlüğünce tespit edilir. Bu tespit sırasında sertifika için aranan diğer ko-
şulların geçerliliğinin devam edip etmediği de incelenebilir. Gerekli görülmesi halinde, bölge
müdürlüğünce yerinde inceleme yapılması için Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulur.

(4) Geri alma, geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük
işlemlerini etkilemez.

(5) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen dava neticesinde 5 inci maddenin birinci fık-
rasının (a) bendinde sayılan kişilerden gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz
çalışanlarından herhangi biri hakkında kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması halinde bi-
rinci fıkranın (a) bendi uyarınca işlem yapılır.

(6) Sertifikanın birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri uyarınca geriye alınması durumun-
da, geriye alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de geri alınır. Sertifikanın birinci
fıkranın (b) bendi uyarınca geri alınması durumunda, eksik beyan usulü, kısmi teminat uygu-
laması, götürü teminat uygulaması, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi
düzenleme ve vize etme izni ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED
fatura beyanı düzenleme izni dışındaki tüm hak ve yetkiler sertifikanın geriye alınma süresince
geri alınır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının iptali
MADDE 96 – (1) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin mevcudiyeti durumunda

sertifika söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce iptal edilir.
a) Sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin

anlaşılması.
b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden yönetim kurulu

üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişilerden herhangi biri hakkında
aynı bentte sayılan kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması.
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c) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, 15 inci maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen sertifika numarasının, 45 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen
onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarasının, 60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, 67 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarasının, 72 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
izinli gönderici yetki numarasının, 56 ncı maddenin birinci fıkrası ile 83 üncü maddenin birinci
fıkrasında belirtilen özel tipte mühürlerin sertifika sahibi tarafından başkası adına kullanılması
veya kullanılmasına izin verilmiş olması.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının bu madde uyarınca iptal edilmesi durumun-
da, sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de iptal edilir.

(3) Birinci fıkradaki iptal işlemini müteakip üç yıl içerisinde yapılan sertifika başvuru-
ları reddedilir.

Sertifika kapsamında yer alan hak ve yetkilerin diğer hallerde askıya alınması,
geri alınması ile bildirim yükümlülüğü

MADDE 97 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca sertifika almaya hak kazanılması için aranan
koşullardan herhangi birinin kaybedilmemesi şartıyla, sertifika kapsamında tanınmış olan hak
ve yetkiler için belirlenmiş koşulların kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, 94, 95 ve 96 ncı
madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sertifika geri alınmaz; sadece söz konusu hak veya
yetki, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce askıya alınır veya geri alınır ve BİLGE Sis-
temi üzerinde gerekli güncellemeler yapılır.

(2) Sertifika kapsamında yer alan hak ve yetkilerin 26, 31, 42, 58, 65, 70, 85 ve 92 nci
maddeler uyarınca askıya alınmasına ve 43, 59, 66, 71 ve 86 ncı maddeler uyarınca geri alın-
masına söz konusu sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü yetkilidir.

(3) 25, 26, 30, 31, 41, 58, 65, 70, 85 ve 92 nci maddelerde belirtilen durumlar ile birinci
fıkrada belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, öngörülen as-
kıya alma ya da geri alma işleminin gerçekleştirilmesini teminen, sertifikanın düzenlendiği
bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarının
izlenmesi

MADDE 98 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve
izinlerin verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı yetki ve izinler için aranan ek koşul-
ların sağlanmaya devam edilip edilmediği sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğü ve ge-
rekli olduğunda Genel Müdürlük tarafından düzenli olarak takip edilir.

(2) Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan sertifika sahipleri için birinci fıkrada
belirtilen takip, sertifika başlangıç tarihini müteakip üç yıllık faaliyet süresi tamamlanıncaya
kadar en az yılda bir olarak uygulanır.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün karşılıklı tanınmasına ilişkin olarak yapılacak
anlaşmalar gereği karşılanması zorunlu ilave koşulların ya da uluslararası arz zincirinin gü-
venliği veya ticari hayatın gerekliliği için yeni koşulların ortaya çıkması nedeniyle, bu Yönet-
meliğe ek koşul konulması ya da Yönetmelikte yer alan mevcut koşulların karşılanması için
Ek-7’de yer alan değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapılması halinde, sertifika sahiplerine
bu koşulları karşılaması için altı ay süre tanınır.

Bilgi değişimi, elektronik bilgi ve haberleşme sistemi
MADDE 99 – (1) Gümrük idareleri arasındaki haberleşme ve bilgi alışverişinde ve yü-

kümlüleri bilgilendirmede, elektronik bilgi ve haberleşme sistemi kullanılabilir. Böyle bir bilgi
ve haberleşme sistemi oluşturulduğunda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının verilmesi, de-
ğiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali işlemlerinin diğer gümrük idarelerine bil-
dirilmesi bu sistem üzerinden yapılır.
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(2) Gümrük idareleri, birinci fıkrada belirtilen sistemi kullanarak, aşağıdaki bilgilerin
muhafazasını ve bilgilere erişimi sağlar.

a) Başvurular.
b) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikaları ve varsa değişiklikleri, yetkilendirilmiş yü-

kümlü statüsünün iptali, askıya alınması ve geri alınması.
c) İlgili diğer bütün bilgiler.
(3) Yetkilendirilmiş yükümlülerin listesi, ilgili yetkilendirilmiş yükümlünün önceden

muvafakatı alınarak internet yoluyla kamuya açılabilir.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü listesi, yetkilendirilmiş yüküm-

lülerin sertifika numarası, sertifika tarihi, sertifika kapsamı yetki ve izinleri, vergi numarası ile
ticaret unvanını ihtiva eder ve sürekli güncellenir.

DÖRDÜNCÜ KİTAP
Çeşitli ve Son Hükümler

Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin hükümler
MADDE 100 – (1) Adlarına sertifika düzenlenen onaylanmış kişilerin onaylanmış kişi

statü belgeleri geri alınır.
(2) Sertifika geçerliliği süresince onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunu-

lamaz.
(3) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yüküm-

lülerin 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Sta-
tüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştiril-
miş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları
ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri
ile 10/4/2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Seri
No:7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmak-
sızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı
yetkisine ilişkin geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlem-
leri bu Tebliğlere göre sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yüküm-
lülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) kapsamında kul-
lanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat,
götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi dü-
zenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No:7) (Uluslararası Anlaşmalar)
kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya
EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin askıya
alma ve geri alma kararları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik
beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dola-
şım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya
EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarında da dikkate alınır.

(5) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yüküm-
lülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) kapsamında kul-
lanmış olduklar basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat,
götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzen-
leme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No:7) (Uluslararası Anlaşmalar) kap-
samında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED
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fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin tespit edilmiş ih-
laller, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, mavi hat, kısmi
teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme
ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı
düzenleme uygulamalarının askıya alınmasına ilişkin ihlal sayısı hesaplamalarında dikkate
alınmaz.

(6) Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 68 inci
maddesi uyarınca onaylanmış kişi statü belgesi iptal edilmiş kişiler ile Gümrük Genel Tebliği
(Seri No:7) (Uluslararası Anlaşmalar)’nin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın
kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin
Onaylanmış İhracatçı yetkisi iptal edilen kişilerin iptal kararının başlangıç tarihini müteakip
üç yıl içerisinde yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları reddedilir.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için başvuruda bulunulması sırasında onaylan-
mış kişi statü belgesi kapsamında güncel ve geçerli olan götürü teminat yetkisinin mevcut ol-
ması ve başvuru sahibi tarafından yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü te-
minat yetkisinden faydalanmaya devam edilmesinin istenilmesi halinde, onaylanmış kişi statü
belgesi kapsamındaki götürü teminat yetkisi 36 ncı madde hükümleri uygulanmaksızın sertifika
kapsamına dâhil edilir.

(8) Dördüncü fıkranın uygulanmasında onaylanmış kişi statü belgesinin geçerlilik süresi
sonu, söz konusu belgenin başlangıç tarihinin iki yıl sonrası olarak esas alınır.

Yetki
MADDE 101 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel

Müdürlüğü), bu Yönetmeliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü
tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan hususları inceleyip
sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olmayan kişilerin eksik beyan usulü, kısmi
teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki
verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme
zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni, serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke
gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli tica-
retinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi
kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı
veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni veya mavi hat uygulamasından faydalan-
malarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(3) Sertifika sahibi firmaların ticari faaliyetlerine konu eşya üzerinde emniyet ve gü-
venlik amaçlı risk analizi yapmaya Bölge Müdürlükleri yetkilidir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini izleyen altı ay süre-

since, başvuru sahibi tarafından sertifika başvurusu ile birlikte bu Yönetmelikte düzenlenen
onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamındaki izinlerden en az biri veya izinli gönderici yetkisi
için de başvurulmamış olması ve bu izinlerden biri veya yetki için aranan ilgili ek koşul veya
koşulların karşılanamaması halinde, sertifika başvurusu 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen usuller uygulanarak reddedilir.

(2) Sertifika başvurusunda bulunan kişilerce aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı halin-
de, bu kişilerin başvuruları için birinci fıkrada yer alan geçici sınırlandırma uygulanmaz.

a) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdür-
lüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasın-
dan alınan onaylı kapasite raporu,
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b) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı du-
rumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın
kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir eks-
pertiz raporu,

c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesi,
ç) Ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten kişiler için, Sivil Havacılık Genel Müdür-

lüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belge.
(3) Sertifika başvurusunda bulunan kişilerce ikinci fıkrada belirtilen belgelerden her-

hangi birinin ibraz edilememesi ancak aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleştirilmiş
olması halinde, bu kişilerin başvuruları için birinci fıkrada yer alan geçici sınırlandırma uygu-
lanmaz.

a) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gü-
nünden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat
yapmış olmak.

b) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gü-
nünden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon CIF/ABD doları tutarında ithalat yap-
mış olmak.

c) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gü-
nünden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon ABD doları tutarında toplam ithalat
ve fiili ihracat yapmış olmak.

(4) Üçüncü fıkranın uygulanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup
ihracatçısı, grup ithalatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat ve/veya
ithalat tutarları dikkate alınmaz.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hususlar başvurunun yapıldığı bölge müdür-
lüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında değerlendirilir, ikinci fıkrada
belirtilen belgelerden herhangi birinin mevcut olmaması veya üçüncü fıkrada belirtilen tutar-
lardan herhangi birinin karşılanmamış olması halinde 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası uya-
rınca başvuru reddedilerek başvuru dosyası başvuru sahibine iade edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni ile izinli gönderici yetkisi kapsamında tesis
eklenmesi için geçici sınırlama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Sertifikanın veriliş tarihinden itibaren bir yıl süreyle 18 inci
madde uyarınca sertifika kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izni ve izinli gönderici
yetkisi ilave edilmesi ile 47 nci maddenin üçüncü fıkrası ve 74 üncü maddenin üçüncü fıkrası
uyarınca izin kapsamına tesis ilave edilmesi talepleri reddedilir.

Sertifika başvuru değerlendirme sürecine ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12 nci maddenin ikinci, beşinci ve yedinci fıkraları ile 13 üncü

maddenin bir ilâ üçüncü fıkralarında belirtilen başvuruların değerlendirme sürecine ilişkin sü-
reler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini izleyen altı ay süresince bir kat artırımlı olarak uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 102 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 103 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde ye-

niden düzenlenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.

“d) Eşyanın kayıt yoluyla rejime geçişi: Eşyanın rejime geçişine ilişkin gümrük işlem-

lerinin gümrük idaresi yerine yükümlünün kendi tesislerinde yerinde gümrükleme yoluyla ger-

çekleştirilmesi ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde, beyanın beyanname verilmesi

yerine ticari kayıtlara giriş yoluyla yapılmasını,”

“r) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası: Kanunun 5/A maddesine uygun olarak, ilgili

mevzuat uyarınca aranan koşulları sağlayan yükümlülere gümrük mevzuatının öngördüğü ba-

sitleştirilmiş uygulamalar ile Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan

emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere verilen bel-

geyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “firma

dosyası takip programında bulunması” ibaresi “sistemde kayıtlı bulunması ve gümrük idareleri

tarafından sorgulanabilmesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 140 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 140 – (1) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belir-

tilen eksik beyan usulünden yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü

belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerden 142, 143, 151, 153, 154, 160, 162 ve 163 üncü mad-

delerde belirtilen koşulları sağlayanlar yararlandırılabilir.

(2) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen beyanname

yerine ticari veya idari belge verilmesi usulünden yararlanmak için yapılan talepler yetkilen-

dirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar aranmaksızın kabul edilir.

(3) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen eşyanın kayıt

yoluyla rejime girişi usulünden yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişiler yararlan-

dırılabilir.

(4) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen eşyanın kayıt

yoluyla rejime girişi usulünden yararlanılabilmesi, ihracat rejimi hariç olmak üzere, kapsamı

ve miktarı Bakanlıkça belirlenecek teminatın verilmesi koşuluna bağlıdır.

(5) Bu maddede belirtilen basitleştirilmiş usullerden yararlandırılan kişiler, bu usuller-

den yararlanılabilmesi için gerekli koşullardan bir veya daha fazlasında meydana gelecek de-

ğişiklikleri Bakanlığa bildirmek zorundadır.

(6) Avrupa Komisyonu ile Ülkemiz arasında 11/7/2008 tarihinde imzalanan ve 5824

sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve An-

laşması kapsamında ithal edilecek eşya için basitleştirilmiş usulde beyan talepleri yetkilendi-

rilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar aranmaksızın kabul edilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 149 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 149 – (1) Gümrük idarelerince izin verilmesi halinde, yetkilendirilmiş yü-

kümlü sertifikası sahiplerince eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin işlemleri, gümrüklü

sahaya gelmeden doğrudan gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yerde veya

kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde kayıt yoluyla yapılabilir.

(2) Bu usul;

a) Daha önceden bir ekonomik etkili gümrük rejimine tabi tutulmuş eşyaya,

b) Kanunun 39 uncu maddesine uygun olarak gümrüğe sunulduktan sonra transit rejimi

çerçevesinde gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yere sevk edilen eşyaya,

c) Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca gümrüğe sunulmaksızın bir gümrük rejimine tabi

tutulabilecek bir eşya bulunması halinde bu eşyaya,

uygulanabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 166 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 166 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişilere gümrük ida-

relerince eşyanın antrepo rejimine girişinin kayıt yoluyla yapılmasına izin verilebilir.

(2) Bu usul, eşyanın B ve F tipi antrepolara alınmasında uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin son

cümlesinde yer alan “gerekli görülmesi durumunda muayenesi” ibaresinden sonra gelmek üzere

“Bakanlıkça belirlenen hallerde” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna

aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri adına tescilli beyannamelere ilişkin kontroller

tescil sırası gözetilmeksizin öncelikli olarak yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “onaylanmış kişi statü belgesine” ibaresinden sonra “veya yetkilendirilmiş yükümlü ser-

tifikasına” ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “Onaylanmış Kişi Statüsüne” ibaresin-

den sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 233 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “veya

278 inci maddenin uygulanması durumunda, izinli alıcıya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 162 nci mad-

desinin birinci fıkrasında, 195 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 384 üncü maddesinin ikinci

fıkrasında ve 387 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “onaylanmış kişi statü belgesi”

ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 142 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde” ibaresi ile 152 nci maddesinin birinci fıkra-

sında, 153 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 161 inci maddesinin birinci fıkrasında yer

alan “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen” ibareleri yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 147 nci maddesinin birinci fıkrasında, 148 inci mad-

desinin birinci fıkrasında, 156 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve 165 inci maddesinin birinci

fıkrasında yer alan “4 ila 24 üncü maddelerde yer alan koşullar” ibaresi “yetkilendirilmiş yü-

kümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 195 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 384 üncü

maddesinin ikinci fıkrasında ve 387 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık”

ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan

“Onaylanmış Kişi Statüsüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş yükümlü

sertifikasına” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 245 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 259 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Birinci Kitabının İkinci Kısmında yer alan Birinci

Bölümü içindeki tüm maddeleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesi, 272 ilâ 281 inci maddeleri ve 285 inci

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20, 49 ve 50 no.lu ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 82 no.lu ekinin 7 sıra numaralı satırı aşağıdaki şe-

kilde yeniden düzenlenmiştir.

“Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e

uygun olarak doldurulmaması.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538

2- 2/7/2010 27629

3- 2/12/2010 27773

4- 31/12/2010 27802

5- 26/3/2011 27886

6- 30/4/2011 27920

7- 23/5/2011 27942

8- 16/7/2011 27996

9- 2/11/2011 28103

10- 28/12/2011 28156

11- 31/3/2012 28250

12- 12/6/2012 28321

13- 20/11/2012 28473
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
BİRDEN ÇOK MEDYA HİZMET SAĞLAYICIYA ORTAKLIKLA İLGİLİ

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Birden
Çok Medya Hizmet Sağlayıcıya Ortaklıkla İlgili Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
meliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklen-
miş ve diğer fıkra buna uygun teselsül ettirilmiştir.

“(2) Ancak ortak olduğu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yönetim kuruluna üye ol-
mayan ya da yönetim kurulunu belirleme imtiyazı olmayan ve hisse oranı % 5 veya altında
olan doğrudan veya dolaylı tüzel ortaklar için ortaklık tespiti yoluna gidilmez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul yürütür.

—— • ——
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLAR İLE PLATFORM VE
ALTYAPI İŞLETMECİLERİNİN UYMALARI GEREKEN İDARİ VE

MALİ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya
Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari
ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna “Tek üyeli yönetim kurullarında ise yönetim
kurulu başkanının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.

“(1) Siyasî partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler, dernekler,
vakıflar, mahallî idareler ve bunlar tarafından kurulan veya bunların doğrudan veya dolaylı or-
tak oldukları şirketler ile sermaye piyasası kurumları ve bunlara doğrudan veya dolaylı ortak
olan gerçek ve tüzel kişilere yayın lisansı verilemez. Bu kuruluşlar, medya hizmet sağlayıcı
kuruluşlara doğrudan veya dolaylı ortak olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların esas sözleşmeyle atanmış veya

genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur.
Temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı ol-
ması şarttır.

(2) Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olduğu takdirde, tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişi
Üst Kurula bildirilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/12/2011 28144
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Medya hizmet sağlayıcının resmi internet sitesinde:
a) İzleyici temsilcisinin kimlik bilgileri,
b) Programlar hakkında başvuru bildirimlerinin nereye ve nasıl yapılacağı ve sonuçların

nasıl ilan edileceğine ilişkin süreç açıkça belirtilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı “Hisse, şirket devri, bir-

leşme ve bölünme” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Medya hizmet sağlayıcı şirketin bir başka medya hizmet sağlayıcı şirkete devri,
birleşmesi veya bölünmesi işlemlerinden önce Üst Kuruldan izin alınması, devir, birleşme veya
bölünme işleminin gerçekleşmesinden sonra otuz gün içinde işlemlerin ilan edildiği Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinin Üst Kurula bildirimi zorunludur.

(3) Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluş kısmi bölünebilir. Medya hizmet sağlayıcı ku-
ruluşların bölünme işleminden önce Üst Kurula karşı mali yükümlülüklerinin bulunmadığına
dair yazı ile bölünme sözleşmesi ve bölünme planına esas evraklarla birlikte Üst Kuruldan izin
alması zorunludur. Hisse devri, şirket devri, birleşme ve bölünme işlemleri sonucunda, şirket
yapısında Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen hususlara aykırılık oluşması hâlinde, Üst
Kurulun doksan günü geçmemek üzere vereceği süre içinde bu aykırılığın giderilmesi zorun-
ludur. Aksi hâlde ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisansı iptal edilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

—— • ——
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Kablolu ortamdan yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların
ödeyeceği yayın lisans ücretleri;

a) Nüfusu 1 milyondan az olan tek İl için;
1) Radyo yayın hizmetleri için     : 2.000,00-TL,
2) Televizyon yayın hizmetleri için  : 20.000,00-TL,
3) İsteğe bağlı yayın hizmetleri için   : 10.000,00-TL,
b) Nüfusu 1 milyondan fazla olan tek İl için;
1) Radyo yayın hizmetleri için     : 3.000,00-TL,
2) Televizyon yayın hizmetleri için : 30.000,00-TL,
3) İsteğe bağlı yayın hizmetleri için   : 15.000,00-TL,
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c) Çok il’e yönelik yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için;

1) Radyo yayın hizmetleri için    : 21.000,00-TL,

2) Televizyon yayın hizmetleri için  : 210.000,00-TL,

3) İsteğe bağlı yayın hizmetleri için  : 50.000,00-TL’dir.

(2) Tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri birinci fıkradaki bedellerin beş

katı olarak hesaplanır.

(3) Kablolu yayın lisans ücretleri Üst Kurul tarafından Maliye Bakanlığınca her yıl tes-

pit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenerek Üst Kurulun

internet sitesinde yayınlanır ve takip eden ocak ayı başından itibaren uygulanır ve kablolu yayın

lisans belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42 nci maddesine göre

ödenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kablolu yayın platform ve altyapı işletmecisi kuruluşlar, bu faaliyeti gerçekleştir-

mek için Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almak zorundadır.

(2) Kablolu yayın platform işletmecilerinin ödeyeceği yıllık yayın iletim yetkilendirme

ücreti : 100.000,00-TL+ (Abone sayısı x 0,40)-TL’dir.

(3) Kablolu yayın altyapı işletmeci kuruluşların ödeyeceği yıllık yayın iletim yetkilen-

dirme ücreti: 250.000,00-TL’dir.

(4) Yayın iletim yetkilendirme ücretleri Üst Kurul tarafından Maliye Bakanlığınca her

yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenerek Üst Ku-

rulun internet sitesinde yayınlanır ve takip eden ocak ayı başından itibaren uygulanır ve kablolu

yayın lisans belgesinin ve yayın iletim yetkilendirme belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli

olan tarifeye ve Kanunun 42 nci maddesine göre ödenir.

(5) Yayın iletim yetkilendirme ücreti takvim yılı esasına göre belirlenir. Yıl içinde yayın

iletim yetkilendirme belgesi verilmesi halinde yetkilendirme ücreti yılın kalan kısmı için kıst

olarak hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Lisans ücretinin Kanunun 42 nci maddesine göre taksitle ödenmek istenmesi ha-

linde, yayın lisansı verilmeden önce, lisans ücreti tutarında Üst Kurula muhatap düzenlenmiş

ve Kurulca belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulur. Bu kapsamda Üst Kurula

sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat

mektupları ile de sağlanabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve

Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Uydu ortamından yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların

ödeyeceği 10 yıllık yayın lisans ücretleri;

a) Radyo yayın hizmeti için  : 21.000,00- TL,

b) Televizyon yayın hizmeti için  : 210.000,00- TL,

c) İsteğe bağlı yayın hizmeti için    : 50.000,00- TL’dir.

(2) Tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri birinci fıkradaki bedellerin beş

katı olarak hesaplanır.

(3) Uydu yayını lisans ücretleri, Üst Kurul tarafından Maliye Bakanlığınca her yıl tespit

ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek Üst Kurulun inter-

net sitesinde yayınlanır ve takip eden ocak ayı başından itibaren uygulanır ve uydu yayın lisans

belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42 nci maddesine göre ödenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Uydu platform ve uydu altyapı işletmecisi kuruluşlar, bu faaliyeti

gerçekleştirmek için Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almak zorundadır.

(2) Bir yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri;

a) Uydu platform işletmecileri için : 100.000,00 + (Abone sayısı x 0,40)-TL,

b) Uydu altyapı işletmecileri için  : 250.000,00- TL olarak belirlenmiştir.

(3) Yayın iletim yetkilendirme ücretleri, Üst Kurul tarafından Maliye Bakanlığınca her

yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek Üst Ku-

rulun internet sitesinde yayınlanır ve takip eden ocak ayı başından itibaren uygulanır ve yayın

iletim yetkilendirme belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42 nci

maddesine göre ödenir.

(4) Yayın iletim yetkilendirme ücreti takvim yılı esasına göre belirlenir. Yıl içinde yayın

iletim yetkilendirme belgesi verilmesi halinde yetkilendirme ücreti yılın kalan kısmı için kıst

olarak hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Lisans ücretinin Kanunun 42 nci maddesine göre taksitle ödenmek istenmesi ha-

linde, yayın lisansı verilmeden önce, lisans ücreti tutarında Üst Kurula muhatap düzenlenmiş

ve Kurulca belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulur. Bu kapsamda Üst Kurula

sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat

mektupları ile de sağlanabilir.”
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MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Sisteme bağlantı yapılması için, sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması

nedeniyle, genişleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının gerekli olduğu ve yeterli finans-

manın mevcut olmadığı hallerde, söz konusu yatırım TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi

tüzel kişi adına, bağlantı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat kap-

samındaki teknik standartlar sağlanarak yapılabilir veya finanse edilebilir. Bu durumda; ger-

çekleşen yatırıma ait toplam harcama tutarı;

a) TEİAŞ için; sisteme bağlantı yapan gerçek veya tüzel kişi ile TEİAŞ arasında yapı-

lacak bağlantı ve sistem kullanım anlaşması çerçevesinde gerçek veya tüzel kişinin iletim ta-

rifesi bedelinden düşülür.

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi; talebin karşılanabileceği tarihi, talebin yapıldığı ta-

rihten itibaren  5 yılı geçmemek üzere bağlantı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiye bildirir.

Bu durumda gerçekleşen yatırıma ait bedel;

1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından bağlantı görüşünde verilen bağlantı tale-

binin karşılanabileceği tarihteki yıl içerisinde en fazla 12 aylık taksitte, yatırımı yapan veya fi-

nanse eden gerçek veya tüzel kişiye, muhataba ulaşılamaması halinde tesisin bulunduğu yerdeki

en yakın banka ya da PTT şubesine,  hak sahip veya sahipleri adına yatırılarak ödenir. Dağıtım

tesisinin geçici kabulünün, dağıtım şirketinin bağlantıyı karşılayabileceğini öngördüğü tarihten

sonra yapılması halinde ödeme bir sonraki yıl başlar. Dağıtım şirketi ilgili dağıtım tesisini, var-

lık kayıtlarına ödemenin yapıldığı tarihte ekler.

2) Yapılacak olan yatırımla ilgili işin başlangıcından kesin kabulünün yapılmasına kadar

gerçekleştirilecek iş ve işlemler, alınabilecek avanslar, yatırım bedelinin hesaplanması, öden-

mesi ve alınacak teminatlar ile ilgili olarak dağıtım şirketleri tarafından teklif edilen Kurul ta-

rafından onaylanan metodoloji kullanılır.
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3) Söz konusu dağıtım tesisinin dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından geçici kabu-
lünün yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren, geri ödemenin yapılacağı ilk taksit tarihine kadar
geri ödemesi yapılmamış tutar Tüketici Fiyat Endeksi oranında güncellenir. Vadesinde geri
ödemesi yapılmamış tutara 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine
İlişkin Kanun hükümlerine göre uygulanacak kanuni faiz oranı uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin sağlanamadığı gerekçesiyle Kuruma başvu-
ruda bulunulması halinde, yerleşim alanları dışında yer alan üretim tesislerinde, üretim faali-
yetini tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ile üretim faaliyeti sonucu oluşan yan ürün-
lere ilişkin faaliyetlerin diğer tüzel kişiler tarafından söz konusu üretim tesislerine entegre şe-
kilde yürütülebilmesi için üretim tesislerinden elektrik enerjisi sağlanmasına 31/12/2014 tari-
hine kadar izin verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin sonuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 45 – 38 inci maddenin altıncı fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt

bendinde tanımlanan metodoloji 6 ay içerisinde dağıtım şirketlerince hazırlanarak Kurul tara-
fından onaylanmak üzere Kuruma sunulur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/1/2014 tarihinde, diğer maddeleri
1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dör-
düncü  fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu programa öğrenci kabulü için; bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programına
ilişkin genel hükümleri uygulanmakla birlikte, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci ka-
bulünde ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz. Ancak, tezsiz yüksek lisans programlarına
öğrenci kabulü için; ALES puanının %10’u ve yabancı dil puanının %10’u ile lisans not orta-
lamasının %80’i giriş sınavı puanını oluşturmada kullanılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/8/2011 28037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 15/3/2012 28234
2- 13/9/2012 28410

10 Ocak 2013 – Sayı : 28524                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 157

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 157



İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekim-

liği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız-diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) Merkez (Hastane): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini (Hastanesini),
d) Müdür (Hastane Başhekimi): Merkezin Müdürünü,
e) Müdür yardımcıları (Hastane başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,
f) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan

veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek, diş hekimi yetiştirmek, yardımcı sağ-
lık personeli eğitimine destek vermek, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı
sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alan-
larda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta
olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile
niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel
araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faa-
liyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hastane bünyesinde; diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kap-

samında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların
ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak
ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu
hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık per-
soneli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında ken-
dilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük
bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
işbirliğini sağlamak.

d) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkan
sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-
rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını
ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-
lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üst-
lenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulun-
mak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,
kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek.

ı) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b)Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Fakülte dekan yardımcıları arasından Dekanın önerisi ile Rek-

tör tarafından üç yıllığına atanır.
(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi

biten Müdür aynı usulle yeniden atanabilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin döner sermaye hizmetleri satın alma komisyonunun başkanlığını yapmak.
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b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.
c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.
ç) Anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tes-

pit etmek.
d) Bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak

Dekanlığa sunmak.
e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak.
f) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygu-

lamak ve denetlemek.
g) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.
ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.
(2) Müdür, Hastanenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden Rek-

töre karşı sorumludur.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ve Dekanın onayı ile Fakültede görev yapan öğretim

üyeleri arasından en fazla iki müdür yardımcısı atanabilir. Müdür yardımcıları, Müdürün ya-
pacağı yetki devrine göre Merkezin hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlık bilgisi dahilinde yardımcıla-
rından birini vekil bırakır.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.
Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden atanabilir veya süresinden önce aynı
usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı halde ise Müdür başkanlık eder.

Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:
a) Dekan ve dekan yardımcıları.
b) Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilecek üç öğ-

retim üyesi.
c) Müdür ve müdür yardımcıları.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları

almak.
b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını
yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek
ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulun-
mak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,
laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu
birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe
sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Yönetim  Kurulu raportörlüğünü  Hastane Müdürü yapar.
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Müdür, anabilim dalı baş-

kanları ve anabilim dalı başkanlarının seçecekleri birer araştırma görevlisi, Fakültenin dördüncü
ve beşinci sınıfından birer stajyer öğrenci temsilcisi, Hastane Müdürü, Başhemşire ve Başhe-
kimin daveti halinde ilgili birim/ünite sorumlularından oluşur. Seçilecek danışma kurulu üye-
leri, bir yıl için seçilir, süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanarak, her kesimden gelen
eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin amaçlarına uygun ve hastane
hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunarak prensip
kararları alır.

(3) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu-
nun raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis,

poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve
Müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-
met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,
ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belir-
lenir.

Klinik sorumlusu ve görevleri
MADDE 15 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının öğ-

retim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı akademik kurul kararı
ile aylık liste halinde belirlenerek Dekanlığa her ayın en geç son iş gününe kadar bildirilir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili
olarak Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt
yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Müdüre karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ve doktora/uzmanlık
öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur.
Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu
da klinik sorumlusuna aittir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaşlı Bakımı

ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Katip Çelebi Üniversitesine bağlı Yaşlı Bakımı

ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve bu organların çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini (İKÇÜBAM),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcıları : Merkezin müdür yardımcılarını,
d) Proje ve eğitim grupları: Merkezin proje ve eğitim gruplarını,
e) Rektör: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: İzmir Katip Çelebi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde; özel bakım yaşlıları ve diğer yaşlı hastaların ayakta veya yatarak

müşahede, muayene, teşhis, tedavileri ile sosyal ve fiziksel rehabilitasyonlarını sağlamak.
b) Yaşlanma süreci ile ilgili temel bilimsel araştırmalar yapmak, yaşlanmayı geciktirmek

için ve altmış beş yaş ve üzerindeki insanlara kaliteli bir hayat sağlamak için gerekli önlemleri
almak.

c) Yaşlanmaya bağlı görülme sıklığı artan tüm hastalıklar ile ilgili tanı yöntemlerini ge-
liştirmek; güncel takip, tedavi ve bakım planları yapmak ve uygulamak; yaşlılıkta görülen bu
hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik araştırmalar planlamak ve uygulamak.

ç) Bilimsel ve maddi kaynak sağlamak için; ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araş-
tırma, inceleme ve tedavi kurumları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ku-
ruluşları ve alana ilişkin çalışmaları olan kişilerle işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel, teknik
bilgi ve hizmet değişimi sağlamak.

d) Dünyada ve Türkiye’de uygulanan alternatif tıp yöntemlerinin bilimsel deneyimler
doğrultusunda araştırmalara açılması için projeler üretmek.
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e) Alana yönelik kurs, kongre, konferans, sempozyum, seminer ve yaz okulları düzen-
lemek, bilimsel yayınları desteklemek.

f) Yaşlılarda sık görülen hastalıklar hakkında aydınlatıcı ve bilimsel nitelikte bilgilerin
sözlü veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

g) Yaşlıların çok yönlü geriatrik değerlendirmesini sağlamak.
ğ) Üniversitenin ilgili birimleri ve ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-

mak suretiyle, bu alanda her seviyede öğrenci, öğretim elemanı ve diğer personelin eğitilmesine
yardımcı olmak, bu konuda sertifikalı elamanlar yetiştirmek ve kurslar düzenlemek.

h) Yaşlının toplumsal kabulünü artırmaya yönelik eğitim ve hizmetlerin planlanması
ve uygulanması için Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği yapmak.

ı) Üniversite ilgili birimlerinin işbirliği ile yaşlılara, toplumun diğer kesimlerine, kamu
ve özel kurum ve kuruluşlara özellikle kronik ve metabolik hastalıklar konusunda eğitimler
vermek.

i) Yaşlılık ve yaşlanma konusunda yapılan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile top-
lumsal farkındalık oluşturmak; bu yolla yaşlının toplumda ve aile içinde kabulünü artırmaya
yönelik eğitim ve hizmetler planlamak ve uygulamak.

j) Yatağa bağımlı yaşlılara ilişkin bakım hizmetleri geliştirmek ve yeni programlar üretmek.
k) Uluslararası standartlara uygun olarak geriatri alanında gelişimi sağlamak, yaygın

ve alternatif tıp yöntemlerini öğrenmeyi, tecrübe yoluyla kazanılmış yeterliklerin tanınmasını
ve yaşam boyu öğrenimi yaygınlaştırmak.

l) Bu amaçlarla yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal ve psikolojik açıdan
iyileştirilmelerinin sağlanması için çalışmalar yapmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek üzere

aşağıdaki faaliyetleri yapar:
a) Merkez bünyesinde; özel bakım yaşlıları ve diğer yaşlı hastaların ayakta veya yatarak

müşahede, muayene, teşhis, tedavileri ile sosyal ve fiziksel rehabilitasyonlarını sağlamak ve
konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Yaşlı sağlığı ve bakımı alanında; bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasına destek
vermek, topluma yönelik eğitimler düzenlemek ve düzenlenmesine destek vermek, ulusal ve
uluslararası kuruluşlarla ortak çalışma imkanlarını geliştirmek.

c) Yapılan araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılar ve yayımlar aracılığıyla kamuoyu
ile paylaşmak.

ç) Üniversite ilgili birimlerinin işbirliği ile yaşlılara, toplumun diğer kesimlerine, kamu
ve özel kurum ve kuruluşlara, özellikle kronik ve metabolik hastalıklar konusunda eğitim ve
danışmanlık hizmeti vermek.

d) Toplumsal farkındalık oluşturmak suretiyle yaşlının toplum ve aile içinde kabulünün
artırılmasını sağlamak.

e) Yatağa bağımlı yaşlıların bakım hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.
f) Yurt içinde ve yurt dışında yaşlı bakımında yer alan ve alacak bireylere yönelik eği-

tim, kurs ve sertifika programları düzenlemek, yaşlı bakım elemanı yetiştirmek suretiyle yaşlı
sağlığı hizmetlerine toplumsal katkı sağlamak.

g) Rektörlükçe belirlenen diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya sü-
resinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin
öğretim elemanları  arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendi-
rilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.
Müdür, görevi başında olmadığı zaman yerine yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet altı
aydan fazla sürerse aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurulların gün-

demini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygula-
mak.

b) Merkezin, bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli idari
düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, yıl-
lık faaliyet raporunu ve çalışma programını ve gerekli stratejik planları  hazırlamak.

ç) Merkezin döner sermaye hizmetleri satın alma komisyonunun başkanlığını yapmak.
d) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rek-

töre rapor vermek.
e) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Merkezi temsil etmek.
g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul veya enstitü öğretim elemanları arasından  üç yıl süreyle
görevlendirilen altı üye olmak üzere, toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bit-
meden ayrılan veya görevlendirme nedeniyle altı aydan fazla toplantılara katılamayan Yönetim
Kurulu üyesinin/üyelerinin yerine aynı usulle yeni üye/üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli
gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu top-
lantı yeter sayısı, üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde kullanır, çekimser oy kullanılmaz.
Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
b) Başkanın ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
c) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını
yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek
ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulun-
mak.

d) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,
laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu
birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

e) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek, Merkezin kadro ve mali kay-
naklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

f) Proje ve eğitim gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belir-
lenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararlar almak.

g) Ortak çalışmalar için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin ilke ve esaslarını be-
lirlemek, protokolleri hazırlamak ve görüş bildirmek.
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile birlikte, Merkezin amacı ile ilgili çalış-

malar yapan ve/veya bu çalışmaları destekleyen sivil toplum kuruluşları, istekleri halinde kamu
kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya yaşlı sağlığı ve bakımı alanında kuramsal
ve uygulamalı çalışmaları olan kişiler arasından ve Üniversiteden Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda iki defa ola-
ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bu-
lunmaktır. Danışma Kurulunun kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje ve Eğitim Grupları ve Görevleri

Proje ve eğitim grupları ve görevleri
MADDE 11 – (1) Proje ve eğitim grupları, Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için

Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Proje ve eğitim grupları, proje konusuna uygun yeter
sayıda uzmandan oluşturulur. Proje gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum
ve kuruluşlardan uzmanlar görevlendirilebilir.

(2) Proje ve eğitim gruplarının görevleri; Merkezin amacına uygun projeler üretmek
ve bunları uygulamaya koymaktır. Proje ve eğitim grupları adına proje yürütücüsü, proje sü-
resine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna proje ile ilgili durum raporu sunar ve
bu durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre devamında yarar
görülmeyen ve sona erdirilmesi gereken projeler, süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona
erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir. Proje ve eğitim gruplarının iş-
birliği içerisinde çalışmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri
MADDE 12 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis,

poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Müdüre karşı
sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-
met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,
ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belir-
lenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Okan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanları ile yönetim organlarına

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Okan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına,  faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organ-

ların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Okan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin müdürünü,

ç) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Okan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Türkçe ve yabancı dil öğrenme ve öğretme yöntem

ve tekniklerini geliştirmek ve uygulamak; Türk topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluştur-

dukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle

olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bu-

lunmaktır.
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Merkezin çalışma alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:
a) Yurt içinde Türkçe ve yabancı dilleri öğretmek.
b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda

çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulun-
mak.

c) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer,
kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye'yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde
tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına
ve öğretmenlere ödüller vermek.

d) Türkçe’nin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yön-
temler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar yapmak.

e) Türk dili ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar
yapmak.

f) Türkçeyi öğreten ve Türkiye'yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak,
kitap, dergi, bülten, rapor, proje ve  broşür yayımlamak.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha
doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

h) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabile-
ceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler ge-
tirmek.

ı) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları
ile işbirliği yapmak.

i) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak
ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek. 

j) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya
yönelik programlar düzenlemek.

k) Talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuş-
ma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile bel-
gelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için

Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle mü-

dür yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi tem-

sil eden Müdür; Yönetim Kuruluna başkanlık eder, kurullarda alınan kararları uygulamasını

ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlar, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendir-

meleri yapar, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi

hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından tercihen Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları

bulunan ve en az doktora ünvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için

görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden gö-

revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve ya-

yın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir

kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu top-

lantıya çağırır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak. 

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
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ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili birimler ve geçici çalışma grupları

kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağ-

lamak.

f) Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlar hazırlamak,

eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve

deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlar-

daki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görev-

lendirilen en fazla altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi

bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle

yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde

bulunmak.

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 

MADDE  14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üni-

versitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin dördüncü fık-

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri,

danışman olarak atandığı tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için tüm akademik ve

idari görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders yarıyıl ve yaz tatillerinde de

olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Uz-

manlık alan dersine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca

uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri,

danışman olarak atandığı tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için tüm akademik ve

idari görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders yarıyıl ve yaz tatillerinde de

olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Uz-

manlık alan dersine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca

uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/8/2007 26622

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 22/10/2008 27032
2- 2/2/2009 27129
3- 19/6/2009 27263
4- 30/6/2010 27627
5- 13/3/2011 27873
6- 29/3/2011 27889
7- 23/9/2011 28063
8- 2/8/2012 28372
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİMİ VE DEPREM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi ve

Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezinin (YAYDAM) kuruluş, yönetim, işleyiş ve görev-

lerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının se-

çimine, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Afet yönetimi sürecinin afet öncesi ve afet sonrası aşamalarını kapsayan yönetsel,

sosyolojik ve psiko-sosyal boyutlarına ilişkin çalışmalar yapmak, bu konuda yetkili olan kamu

kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına katkıda bulunmak,
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b) Deprem tehlikesinin belirlemesinde temel olacak şekilde, Merkeze bağlı deprem is-

tasyon şebekesinin kurulması, işletilmesi, kaydedilen deprem verilerinin biriktirilip derlenmesi,

analiz edilmesi ve ilgili birimler ile paylaşmak,

c) Özelde Merkezin bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi genelde ise aktif tektonizma ile

ilgili çalışmalar yürütmek, organize etmek, katkı sağlamak ve haritalar hazırlamak,

ç) Deprem tehlikesinin ortaya konması amacıyla yerleşim yeri ölçeğinde mikrobölge-

leme çalışmalarını yürütmek, planlama çalışmalarına katkıda bulunmak, deprem süresince ve

sonrası can ve mal kaybının en alt düzeye indirgenmesi ile ilgili zemin özelliklerinin araştırıl-

ması, yapılaşmaya uygun yerleşim alanlarının saptamak,

d) Deprem doğasının ve bölgedeki davranışın anlaşılmasına yönelik; gaz ölçümleri ya-

pılması, sismik aktivitedeki değişimler, bölgedeki yeraltı sularının fiziksel ve kimyasal yapıları

ile su seviye değişimlerinin gözlenmesi, bölgedeki volkanik hareketlerin takip edilmesi gibi

erken uyarı çalışmalarını yürütmek,

e) Elde edilen bilgileri değerlendirerek depreme dayanıklı yapı üretimine yönelik ça-

lışmalar yapmak,

f) Deprem konularında, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, teşvik ve koordine

etmek, akademik ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

g) Türkiye'de depremlerin can kayıplarına yol açmasını önlemek amacıyla, halkı bu

konuda bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri almalarını sağlamak, halka konuyla ilgili eğitim

faaliyetleri düzenlemek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, hizmet içi eğitim

programları ve seminerler düzenlemek,

ğ) Afet sonrası yardım hizmetlerinin psiko-sosyal destek çalışmaları ile birlikte yürü-

tülmesini sağlayacak öneriler geliştirmek,

h) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, kurs ve seminerler düzenlemek, yurt içindeki

ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, ortak çalışmalar yapmak, afet yönetimi

ve afet sonrası konularla ilgili yeni gelişmeleri Türkiye’ye aktarmak, ülke içerisindeki faali-

yetleri teşvik etmek, desteklemek ve yaygınlaştırmak, konuya ilişkin yayınların izlenebilmesi

amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,

ı) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bu şekilde nitelikli insan gücü yetiş-

tirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak,

i) Afet yönetimi ile ilgili mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:

a) Doğal afetler ve özellikle de deprem konusunda uzmanlık alanlarının geliştirilmesini

ve yaygınlaştırılmasını sağlamak için çalışmalar yapmak,
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b) Deprem öncesi alınacak önlemler konusunda halkı bilinçlendirmek ve bu konuda

bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla eğitici broşür, poster, CD gibi eğitim materyalleri ha-

zırlamak, en çok riske maruz kesim olan onaltı yaş altı çocukların korunması amacıyla okul-

larda eğitim faaliyetleri yürütmek, eğitici halk toplantıları ve yerel yönetimlerin katılacağı se-

minerler düzenlemek,

c) Deprem sonrasında yapılacak acil yardım ve kurtarma çalışmalarının planlanmasına

ve yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ç) İlgili bakanlıklar, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuru-

luşları ile ortak faaliyetler düzenlemek, düzenlenmiş faaliyetlere katılmak, destek vermek ve

ilgililere bilimsel görüş bildirmek,

d) Depreme karşı yetersiz yapıların deprem öncesinde güçlendirilmesi ve deprem son-

rasında rehabilitasyonu konularında uygulama, teknoloji geliştirme ve araştırma faaliyetleri

düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek, tasarım ve kontrol çalışmalarını yürütmek, özel-

likle kırsal alanda ve köye dönüş projeleri kapsamında hızlı uygulanabilir deprem performansı

yüksek konut yapım teknolojilerinin araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek,

e) Afet yönetimi ile ilgili mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,

f) Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerin belirlenerek, gerekli önlemlerin alınması

ile acil yardım ve kurtarma faaliyetlerinin planlama ve yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

g) Deprem alanında elde edilen bilgi ve teknolojinin, ulusal ve uluslararası bilimsel

toplantı, araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları

düzenleyerek paylaşımını sağlamak,

ğ) Ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan veya dolaylı olarak ilgili sektöre yönelik

araştırma ve incelemelerde bulunmak, etüt ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde

gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak,

h) Eğitim, araştırma, etüt ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı, resmi

ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlan-

mak, merkezde çalışacak ekibi oluşturarak yetiştirmek,

ı) Üniversitede doğal afetler özellikle de deprem konusunda araştırma ve uygulama ya-

pacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt

yapısını geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

10 Ocak 2013 – Sayı : 28524                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 173

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 173



Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev

yapan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, Merkezin

tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak gö-

revlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdür Yardımcısı, Merkezin tüm faaliyetlerinden Müdüre

karşı sorumludur.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır,

Müdür Yardımcısının bulunmadığı hallerde ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak

bırakılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kuruluna ve Merkezin birimlerine üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak,

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek,

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rek-

töre sunmak,

g) Merkezin birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

ğ) Merkezin etik ve bilimsel kurallar ile Üniversite ilkeleri doğrultusunda faaliyet gös-

termesini temin etmek, Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını be-

lirlemek, görev dağılımını yapmak ve personelin görevlerini; bu Yönetmelik ve diğer ilgili

mevzuat hükümlerine göre sürdürüp, sürdürmediğini denetlemek. Her yılın sonunda bir faaliyet

raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra, Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Merkezin çalışma alanları

ile ilgili konularda Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

görevlendirilen toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar gö-

revlendirilebilir. İstifa veya başka nedenlerle görevinden ayrılan üyenin yerine görevlendirilen

üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.
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(3) Yönetim Kurulu en az altı ayda bir Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Müdür gerek-

tiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının

salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün olmadığı zamanlarda top-

lantıya müdür yardımcısı başkanlık eder. Müdür, ihtiyaç duyulduğunda Merkezde çalışan diğer

uzman ve akademik personeli, oy hakkı olmadan, Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda Merkez

birimlerinin çalışma ve araştırma programlarını yapmak,

b) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışma esaslarını tespit etmek,

c) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idari ve mali konularda karar almak ve

Rektörün bilgilerine sunmak,

ç) Eğitim, araştırma, uygulama, kurs açma ve bunlara ilişkin mali konularda karar vermek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda is-

tekleri halinde üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörün bu alanda uz-

man temsilcilerinden ve Merkezin ihtiyaç duyduğu diğer alanlardan üç yıllığına Rektör tara-

fından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme Yönetim Kurulu

üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile olur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma ve faaliyet alanları ile ilgili konularda çalışma-

ları bulunan, en az beş en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler Üniversitenin öğretim elemanları,

mezunları ve merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış ki-

şiler, ilgili kuruluş temsilcileri, merkeze yararlı olabileceği düşünülen kişilerden olmak üzere

Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilir. Danışma Kuruluna

seçilen üye sayısı içinde, Üniversite mensubu öğretim elemanı sayısı üçten az, yediden fazla

olamaz.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde

bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve uygulamalar

için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üni-

versitenin kullanımına tahsis edilir.
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Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 31/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 16)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nin 3 üncü maddesinin son fıkrası ile 4 üncü

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” ibaresinden

sonra gelmek üzere “ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı

alt bendinde yer alan “1 (bir) yıl” ibaresi “üç ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde yer

alan “1 (bir) yıl” ibaresi “üç ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 17 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Fatura,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi uyarınca belge aslının ibrazının zorunlu olmadığı
durumlarda belge örnekleri ibraz edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(2) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan
kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma so-
nucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava süre-
cinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahi-
binin mavi hat uygulamasından yararlanmasına izin verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(2) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde
belirtilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri ile ihraç edilen eşyaya ilişkin kap, ambalaj,
palet ve benzeri eşya haricinde ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük beyan-
nameleri mavi hatta işlem görmez.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) 17 ilâ 25 inci maddelerde düzenlenen eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla, mavi hat uygulamasından yararlanan kişilere, gümrük beyannamesinin tescil
tarihinde mevcut olduğu halde, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bir ya da daha
fazlası ibraz edilmeden eşyanın teslim edildiğinin anlaşılması ve söz konusu belge/belgelerin
ilgili kurum/kuruluşun uygun görmesi üzerine sonradan ibraz edilmesi ya da Gümrük Yönet-
meliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu ol-
mayan ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya
daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi halinde, ilk iki seferde statü belgesi sahibi
uyarılır ve hakkında Kanunun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği
gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(2) 44 üncü maddede belirtilen eşyaya ilişkin beyannamenin yükümlünün beyanından
kaynaklı olarak mavi hatta işlem gördüğünün veya mavi hat kapsamında ithali veya ihracı ger-
çekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, ilk seferde statü belgesi
sahibi uyarılır ve hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü bel-
gesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1.4 numaralı maddesinde aşağıdaki

değişiklikler yapılmıştır.

a) Beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GIS ülserle-

rinde kullanılan ilaçlar; yalnız dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilen oral retinoidler,

taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, en fazla 28

günlük dozda, (SUT’ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) ”

b) Sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 28

günlük doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel

veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları

da ilk tedavi olarak kabul edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6.1.5 numaralı maddesine aşağıdaki dokuzuncu fıkra ek-

lenmiştir.

“(9) Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temininde;

a) SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’nde (EK-2) yer alan hastalık-

lardan aşağıda belirtilen hastalık grupları ile bu hastalık grupları için EK-2 listesinde tanımlı

ilaçlar uygulama kapsamındadır.

1- (4.1.) Kalp Yetmezliği (I50) 

2- (4.2.) Koroner Arter Hastalığı (I20) (I25) (Z95.1) (Z95.5-Z95.9) 

3- (4.5.) Arteriyel hipertansiyon (I10 -I13) (I15) 

4- (4.8.) Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi * (E78) 

5- (7.2.1.) Diabetes Mellitus (E10 – E14) 

6- (10.3.1.) Parkinson hastalığı (G20) 

7- (10.7.) Demans (F00) (F01.1 – F01.9) (F02-F03) (G30) 

8- (12.1.) Glokom (H40.1-H40.9) 

9- (12.2) Kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi,

keratoplasti red reaksiyonu (H20.1) (H20.8) (H06.2) (H44.1) (T86.8-T86.9) 

10- (12.3.) Kuru göz sendromu (H04.1) 

b) Yukarıda belirtilen hastalıklarda sağlık raporuna dayanılarak düzenlenmiş reçeteye

istinaden yeniden reçete düzenlenmeksizin eczaneden ilaç temin edilebilir. Bu şekilde ilaç te-

mini, düzenlenmiş reçete tarihi itibariyle 6 aylık süreyi kapsar. Süre bitiminde tekrar reçete dü-

zenlenir.
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c) 6 ay boyunca, düzenlenmiş reçetede yazılı miktarlar esas alınarak, yeniden reçete

düzenlenmeksizin bu miktarlarda ilaç temin edilebilir. Ancak SUT ’ta belirtilen özel hükümler

ile düzenlenmiş reçetede yazılı günlük kullanım dozuna göre bir seferde üç aylık tedavi dozu-

nun aşılmaması gözetilir.

ç) Raporun geçerlilik süresinin bitmesi durumunda yeniden rapor ve reçete düzenlen-

mesi şartı aranır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6.2.1.C-1 numaralı maddesinin birinci ve yedinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (1) Erişkin ve Juvenil Romatoid Artirit;

a) Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri metotreksat olmak üzere en az 3 farklı has-

talık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3’er ay kullanmış olmasına rağmen hastalık ak-

tivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5.1) jüvenil romatoid

artritte DAS 28 kriteri aranmaz) hallerde, 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilaca

başlanır. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28’te 0.6 puandan fazla

düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda be-

lirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda DAS 28’te

toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli

sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin

devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık

kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28

skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme gösterilemezse tedavi kesilir.

b) Juvenil romatoid artritli (Poliartiküler -idiyopatik-kronik) hastalarda NSAİ ve/veya

metotreksat ile 3 aylık tedavi sonunda ACR pediatrik 30 yanıtı alınamamış ise bu durumun be-

lirtildiği 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak Anti-TNF ilaçlarla tedaviye başlanabilir.

İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ACR pediatrik 30 yanıtının alınması

halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu

ile tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik cevap kriteri 50

ve üzerinde olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda

belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında ACR pedi-

atrik cevap kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik cevap kriteri her sağlık ku-

rulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50 ye ulaşmayan has-

talarda Anti TNF tedavisine devam edilmez.”

“(7) Bu ilaçların intravenöz formları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları veya

çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurumunda uygulanır. Sub-

kütan formlarının ilk dozları fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve
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hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık tesisinde hekim gözetiminde yapılır, uygun en-

jeksiyon tekniği konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman

hekim uygun gördüğü ve sağlık kurulu raporunda “Mahallinde tedavisi sürdürülebilir” ibaresine

yer verdiği taktirde hastane dışında uygulanmak üzere üç aylık dozlar halinde reçete edilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6.2.1.C-3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“6.2.1.C-3-Abatasept

(1) Romatoid artritli erişkin hastalarda;

a) Aktif romatoid artriti bulunan biri metotreksat olmak üzere en az 3 farklı hastalık

modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3’er ay kullanmış olmasına veya en az bir anti TNF

tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) erişkin hastalarda

metotreksat ile birlikte, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde içinde en

az bir romatoloji, klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının bulunduğu

3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler tarafından reçetelenir.

b) İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28’te 0.6 puandan fazla

düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda be-

lirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir.

c) Bu raporun süresi sonunda DAS 28’te toplam 1,2 puandan fazla düşme olması ha-

linde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu

ile hastaların tedavisine devam edilebilir.

ç) Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28

skorları her 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28

skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme gösterilemezse tedavi kesilir.

(2) Juvenil romatoid artritli (Poliartiküler-idiyopatik) hastalarda;

a) 3 aylık anti TNF tedavisine rağmen ACR pediatrik 30 cevap kriterine ulaşamayan

çocuk hastalarda metotreksat ile kombinasyon halinde, yalnızca üniversite veya eğitim ve araş-

tırma hastanelerinde içinde en az bir çocuk romatoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süreli sağlık

kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman he-

kimleri tarafından reçete edilir.

b) İlk 3 aylık abatasept kullanımı sonunda ACR pediatrik 30 cevabına ulaşmış hastalar

için bu durum raporunda belirtilmek koşuluyla tedavi devam ettirilir. Bu raporun süresi sonunda

hastanın ACR pediatrik cevap kriteri 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun ve 3. Aydaki

ACR pediatrik cevap kriterinin yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtil-

mesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında 6 ayda bir ACR

pediatrik cevap kriterine bakılır, başlangıç ve ACR cevap kriterleri her sağlık kurulu raporunda

belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50 ye ulaşmayan hastalarda abatasept

tedavisine devam edilmez.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6.2.2 numaralı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid,

ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, Sertindol, paliperidon ) ve kombinasyonlarının oral

formları, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerce düzenlenecek

uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Klozapin en fazla 1 aylık

dozda reçete edilebilir.

(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya

bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise

Ek:2/B hükümlerine göre reçete edilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 6.2.9.A numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçete/raporda belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 6.2.9.A-1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin

ile tedaviye başlamadan önce; hastanın ferritin ve/veya transferrin saturasyonu (TSAT) değer-

lerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT < %20 ve/veya ferritin <100 µg/L ise hastaya öncelikle

oral veya intravenöz demir tedavisine başlanacaktır. TSAT ≥ %20 ve/veya ferritin ≥ 100 µg/L

olduğunda hemoglobin değeri 10 gr/dl altında ise tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri

11-12 gr/dl arasıdır. Hemoglobin değeri 11 gr/dl'ye ulaşıncaya kadar başlangıç dozunda teda-

viye devam edilir ve Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasında tutabilmek için idame dozda tedaviye

devam edilir. Hb seviyesi 12 gr/dl'yi aşınca tedavi kesilir. Hasta Hb seviyesi için takibe alınacak

ve Hb seviyesi 11-12 gr/dl’nin arasına gelince hastaya idame dozda tedaviye tekrar başlanabilir.

İdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye yeniden başlandığında TSAT >%20 ve/veya ferritin

>100 µg/L olmalıdır. Bu değerlere hemodiyaliz hastalarında 3 ayda bir, periton diyaliz hasta-

larında 4 ayda bir bakılır ve tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçetede belirtilir. Tetkik

sonuçlarının cihaz çıktısı şeklinde olması şart olup, el yazısı ile yazılan sonuçlar dikkate alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 6.2.9.A-2 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Hemoglobin değeri 11 gr/dl'nin, blast oranı %5’in ve serum eritropoietin düzeyi

500mu/ml’nin altında olan hastalarda tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri 12 gr/dl’dir.

Hb seviyesi 12 gr/dl’yi aşınca tedavi kesilir. Maksimum doz haftada 900 IU/kg’ı aşmamalıdır.

Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin, hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman

hekim raporuna dayanılarak, hematoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edile-

bilir. Hemogram sonuç belgesi tarihi ve sonucu reçetede belirtilir.”
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MADDE 9 – Aynı Tebliğin 6.2.9.B numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.9.B – Sevelamer ve alüminyum klorür hidroksit kullanım ilkeleri

(1) Tedaviye başlamak için diğer fosfor düşürücü ilaçların en az 3 ay süreyle kullanılmış

olması ve bu hususun raporda belirtilmiş olması gerekir. Bu süre sonunda:

a) Kalsiyum ve fosfor çarpımı 72 ve üzerinde olan veya

b) PTH düzeyinin 100 pg/ml değerinin altında olan adinamik kemik hastalığı olguları

veya

c) Hastanın Kt/V değeri 1.4’ün üzerinde olmasına rağmen düzeltilmiş kalsiyum ve fos-

for çarpımı 55’in üzerinde olan veya

ç) Kt/V değeri 1.4'ün üzerinde olan hastanın PTH değeri 300 pg/ml ve üzerinde olan,

hastalarda tedaviye başlanır.

(2) Hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi altındaki hastalara nefroloji veya diyaliz

sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği

ve yukarıdaki durumlardan sevelamer veya alüminyum klorür hidroksit kullanımını gerektiren

durumun belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı

tüm hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.

(3) Her reçetede fosfor düzeyini gösterir son 1 ay içinde yapılmış tetkik sonuç belgesi-

nin tarihi ve sonucu belirtilir. Bir defada en fazla (birer aylık dozda) bir kutu ilaç verilir. Fosfor

düzeyi 3.5mg/dl'nin altında olduğu durumlarda tedavi kesilir.

(4) Fosfor düzeyinin 3.5mg/dl'nin üzerine çıkması durumunda tedaviye ilk başlama kri-

terleri aranarak tekrar başlanabilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 6.2.10.C.1 numaralı maddesinin (c), (ç) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 24 ayın bitiminden 72 ayın sonuna kadar olan hastalarda; “Denver Gelişim Envan-

teri” veya “Ankara Gelişim Envanteri” uygulanarak hastanın zihinsel gelişim durumu değer-

lendirilir. Değerlendirme sonucuna göre ileri derecede zeka özrü saptanmayan hastalarda te-

daviye başlanır. İleri derecede zekâ özrü saptanan hastalarda tedaviye başlanmaz.

ç) 72 ay üzeri hastalarda; “Çocuklar İçin Weshcler Zekâ Ölçeği” (WISC-R) testine göre

IQ seviyesi 50 ve üzerinde olanlarda tedaviye başlanır. Bu testin çeşitli nedenlerle uygulana-

maması durumunda “Denver Gelişim Envanteri” uygulanır. Buradaki sonuç -2 SD nin altında

değilse tedavi başlanır.

d) Erişkin hastalarda WAIS testine göre tespit edilen IQ seviyesi 60 ve üzerinde olanlara

tedavi başlanır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 6.2.13.E-2 numaralı maddesine aşağıdaki altıncı fıkra ek-

lenmiştir.

“(6) Kompanse sirozu olan genotip I hastalarda (karaciğer biyopsisinde ISHAK skoruna

göre evre 4 ve üzerinde olanlar veya trombosit sayısı 100.000 altında olanlarda veya protrombin

zamanı kontrolün 3 saniye üzerinde olanlar) peginterferon + ribavirin + telaprevir tedavisi baş-

lanabilir. Tedavi süresi 48 haftadır. Telaprevir 12 haftadan daha uzun süre kullanılamaz.”
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MADDE 12 – Aynı Tebliğin 6.2.13.E-3 numaralı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İnterferon veya pegileinterferon monoterapisi alan ve cevapsız olan hastalarda te-

davi almamış hastalar ile aynı kurallara tabi olarak pegileinterferon + ribavirin tedavisi verile-

bilir.

(3) İnterferon + ribavirin veya pegileinterferon + ribavirin tedavisine cevap veren ancak

nüks etmiş (tedavi bitiminde HCV RNA (-) olan ancak izleminde HCV RNA yeniden pozitif-

leşen) hastalarda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki tedavi şemalarından yalnızca biri

kullanılabilir.

a) Yeniden interferon + ribavirin veya pegileinterferon + ribavirin tedavisi alabilirler.

16. haftadan sonra tedavinin sürdürülebilmesi için 12. haftada bakılan HCV RNA (-) ya da 2

log (100 kat) azalmış olmalıdır. Tedavi süresi 48 haftayı geçemez.

b) Pegileinterferon + ribavirin + telaprevir (üçlü) tedavisi alabilirler. Bu hastalarda te-

davinin 4. haftasında HCV RNA bakılır.

1- Tedavinin 4. haftasında bakılan HCV RNA (-) ise üçlü tedavi 12 haftaya, devamında

pegileinterferon + ribavirin ile tedavi toplam 24 haftaya tamamlanır.

2- Tedavinin 4. haftasında bakılan HCV RNA (+) ise üçlü tedavi 12 haftaya, devamında

pegileinterferon + ribavirin ile tedavi toplam 48 haftaya tamamlanır. Ancak tedaviye başlan-

dıktan sonra 12. hafta sonunda HCV RNA düzeyleri 2 log (100 kat) azalmayanlarda tedavi sü-

resi 16 haftayı geçemez. 24. haftada HCV RNA pozitifliği devam eden hastalarda tedavi en

geç 28. hafta sonunda kesilir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 6.2.15-A – numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler

yapılmıştır.

a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.15.A – Klopidogrel (kombinasyonları dahil)”

b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter

hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan

hastalarda, kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman he-

kimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtil-

diği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir. Raporun yenilenmesi

halinde yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir.”
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MADDE 14 – Aynı Tebliğin 6.2.15.C numaralı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra ek-

lenmiştir.

“(2) Kronik kalp yetmezliği tedavisinde ejeksiyon fraksiyonu %45 in altında olan has-

talarda aşağıdaki durumlarda en az bir kardiyoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu

raporu ile kardiyoloji veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir;

a) Beta blokör tedavisi altında olup halen kalp hızı yüksek seyreden veya

b) Beta blokör kontrendikasyonu olan veya

c) Beta blokör tedavisine intoleransı olan.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 6.2.17.A numaralı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Osteoporoz tedavisinde bifosfonatlar (kombinasyonları dahil) ve diğer osteoporoz

ilaçları (raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat) aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde öde-

nir. Bu ilaçlar tedavi süresinin belirtildiği sağlık raporuna dayanılarak reçete edilirler. Rapor

süresi 1 yıldır. Bu grup ilaçların birlikte kombine kullanımı halinde sadece birinin bedeli ödenir.

(2) Osteoporozda ilaç tedavisi, düzenlenecek rapor tarihinden önce son bir yıl içinde

yapılan KMY ölçümüyle planlanır. Ölçüm en erken 1 yıl sonra tekrar edilebilir ve yılda bir de-

fadan daha sık yapılamaz. KMY ölçümünün tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir.

KMY ölçümü bir kalçasında protez olan hastada diğer kalçadan, her iki kalçasında da protez

olan hastada vertebra ya da ön koldan yapılabilir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 6.2.28.A numaralı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“6.2.28.A – Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil) ”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 6.2.32. numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler ya-

pılmıştır.

a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ 6.2.32. Kontrast maddeler”

b) Maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Gadobutrol: Sadece karaciğer ve böbrek manyetik rezonans incelemelerinde kul-

lanılır.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 6.2.33 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.33.Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri

6.2.33.1. Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunda kullanılan ilaçların kullanım

ilkeleri

(1) Pegaptanib Sodyum, Ranibizumab ve Vertaporfin etken maddelerini içeren ilaçlar;

3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu ra-

poru ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığı raporda belirtilerek, göz has-

talıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır.
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(2) Ranibizumab; hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığına ait bilgiler

3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır.

Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT)

değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama

için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.

(3) Bu grup ilaçlar ardışık ya da kombine olarak kullanılamayacaktır.

(4) Bu grup ilaçlar 1.1.2011 tarihinden itibaren yalnızca ayaktan tedavi kapsamında

ödenecektir (Depocu satış fiyatlı ürünler hariç).”

6.2.33.2. Retina ven dalı tıkanıklığı (RVDT) ve santral retinal ven tıkanıklığında

(SRVT) ilaç kullanım ilkeleri

(1) Deksametazon intravitreal implant; her bir uygulama için; makula ödemi olan has-

tanın anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim ve optik koherens tomografi (OKT) varlığı

sağlık kurulu raporunda belirtilerek tedaviye başlanır. Görme keskinliği 0.5 ve altı ve/veya

OKT’de CRT 250 mikron ve üzerinde ise tekrar tedavi verilebilir. Bu bulgular ve tedaviye de-

vam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.

(2) Her bir göz için yılda maksimum 2 uygulama yapılır.

(3) 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenle-

nen sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 6.2.41 numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki

düzenlemeler 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü alt madde olarak eklenmiştir.

“8-Demir eksikliği anemisi bulunan (saturasyon <%20 ve/veya ferritin <100 mcg/l)

evre III,IV,V kronik böbrek hastaları

9-Periton diyaliz hastalarının anemisi,

10-Postpartum dönemde gözlenen anemi,

11-Cerrahi öncesi ve sonrası gözlenen anemi,

12-Kansere bağlı anemi,

13-KKY hastalarının anemisi,

14-Prediyaliz (hemodiyaliz ve periton diyaliz öncesi son dönem [evre V] KBY hastaları)

hastalarının anemisi,”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 6.4.2 numaralı maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra ek-

lenmiştir.

“(4) Faktörler, plazma kaynaklı ve rekombinant kaynaklı ürünler olarak aynı fiyat kar-

şılaştırması temelinde ancak eczane ikamesi açısından ayrı eşdeğer gruplarda değerlendirilir.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 6.7 numaralı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Kan ürünü reçeteleri, ilgili birimlerden alınacak sağlık kurulu raporlarına bağlı

olarak uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Ancak, acil hallerde kullanılması zorunlu
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olan ürünlerden yalnız tetanos ve anti D immünglobulinleri ile larenks ödemi ile başvuran he-

rediter anjiyoödem tanılı hastaların acil (akut) tedavisinde C1 esteraz inhibitörleri için sağlık

kurulu raporu ve mor reçete şartı aranmayacaktır. Hastanelerde yatan hastalarda; faktör dışın-

daki kan ürünleri için sağlık kurulu raporu gerekli değildir. Yeterli uzman hekimi olmayan yer-

lerde, çıkan vakalara vaktinde müdahale edilebilmesi için yalnız kuduz ve tetanos immunglo-

bulinleri pratisyen hekim tarafından da kan ürünleri reçetesine yazılabilir.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 7.1 numaralı maddesinin yirmi dokuzuncu fıkrasına aşa-

ğıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak bu branş listelerinde birden fazla branşta kullanılan tıbbi sarf malzemeleri (el-

diven, sütur, sonda vb.) yer almamakta olup, söz konusu malzemelerin kullanıldığı branştan

fatura edilmesi halinde SUT hükümleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme

Kuralları (Ek-2/A) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “Antiviral İlaçlar” başlıklı (11) numaralı maddesinin A alt bendine 13 numaralı satır

eklenmiştir.

b) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (7) numaralı alt maddesi yürürlükten

kaldırılmıştır.

c) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (8) numaralı alt maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

13 Etravirin

Daha önce antiretroviral tedavi gör-

müş ancak direnç (virolojik yanıt-

sızlık [viral yük >50 kopya /ml]

ve/veya uygun direnç testleriyle be-

lirlenmiş) gelişmiş erişkin hastalar-

da; enfeksiyon hastalıkları uzman

hekimlerince düzenlenen uzman he-

kim raporuna istinaden bu hekimler-

ce veya iç hastalıkları uzman he-

kimlerince reçetelenir.

7 Mülga Mülga

8
Allantoin+ heparin+extractum cepae içe-
ren kombine preparatlar

Plastik cerrahi veya çocuk cerrahisi
uzman hekimlerince reçetelenir.
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ç) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (23) numaralı alt maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

d) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (26) numaralı alt maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri

Ödenecek İlaçlar Listesi’ne (Ek-2/B) (54) ve (55) numaralı aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“54.Amantadin Sülfat İV Formları

55. Risperidon ve paliperidonun parenteral formları (Psikiyatri uzman hekiminin bu-

lunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak yalnızca psikiyatri uzman hekimlerince reçete edi-

lebilir.) ”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Ra-

poru/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi” nde (Ek-2/C) aşağıdaki değişik-

likler yapılmıştır.

a) (11) inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11.Palonosetron HCL (her kür için bir flakon), Granisetron, Ondansetron, Tropisetron”

b) (50) nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“50. Amantadin Sülfat oral formları (İnfluenza A ya bağlı salgın olduğu durumlarda

profilaktik olarak; 7 yaş altı ve 65 yaş üstü veya Risk gruplarında (HIV (+), malignite, DM

dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi

veya immun yetmezliği olan veya immunsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar veya 6 ay-18

yaş arasında olan ve uzun süreli asetilsalisilik asit tedavisi alan çocuk ve adelosanlarda) bu

hastalıkları belirtir ve grip aşısının yapılamadığı (kontrendike olduğu durumlar ile erken aşı-

lamanın yapılamadığı durumlar) durumlarda, ilacın prospektüsünde tanımlanan kullanım sü-

releri de dikkate alınarak en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna istinaden uzman

hekimler tarafından reçetelenmesi) (Parkinson endikasyonunda 6.2.36 maddesi esaslarına göre)”

23 H.Pylori eradikasyon tedavi paketi

Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeye-

cek şekilde iç hastalıkları ve genel

cerrahi uzman hekimlerince reçete-

lenir (Levofloksasin etken maddesi-

ni içeren tedavi paketlerinde ayrıca

antibiyogramla klaritromisin ve

metronidazole direnç varlığını gös-

terir antibiyogram sonuç belgesinin

tarih ve sonucunun e-reçete/e-rapor-

da belirtilmesi koşulu ile).

26 Doksofilin (kombinasyonları dahil)
Göğüs hastalıkları uzman hekimle-
rince reçetelenir.
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c) (55) numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.

“55. Deksametazon intravitreal İmplant (Gözün posterior segmentinde kendisini non-

infeksiyöz üveit şeklinde gösteren enflamasyonunda 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç

göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak

göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir. Her bir göz için yılda maksimum 2 uygulama yapılır.) 

ç) (56) numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.

“56. Gliserol+sorbitol içeren laksatifler (Tetrapleji, hemipleji, parapleji ve spinal kord

yaralanmalarına bağlı gastrointestinal fonksiyon bozukluğu durumlarında, gastroenteroloji ve

nöroloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerin birlikte yer aldığı sağlık kurulu raporuna da-

yanılarak tüm hekimlerce) ”

MADDE 26 – Aynı Tebliğ eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” nden

(EK-5/A-1) çıkarılan tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Tebliğ eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” nden

(EK-5/A-2) çıkarılan tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Tebliğ eki “Göz Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesi” (EK-5/G)

bu Tebliğ eki (3) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 29 –Aynı Tebliğ eki “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesi” (EK-5/H)

bu Tebliğ eki (4) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 30 – Aynı Tebliğ eki “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzeme

Listesi” (EK-5/I) bu Tebliğ eki (5) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 31 – Aynı Tebliğ eki “Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzeme Lis-

tesi” (EK-5/J) bu Tebliğ eki (6) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 32 – Aynı Tebliğ eki “Kadın Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesi”

(EK-5/K) bu Tebliğ eki (7) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 33 – Aynı Tebliğ eki “Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesi” (EK-5/L)

bu Tebliğ eki (8) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 34 – Aynı Tebliğ eki “Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Branşına Ait Tıbbi

Malzeme Listesi” (EK-5/M) bu Tebliğ eki (9) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden dü-

zenlenmiştir.

MADDE 35 – Bu Tebliğin;

a) 2 nci maddesi 1/2/2013 tarihinde,

b) 22 ve 26 ila 34 üncü maddeleri 1/1/2013 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 36 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5127 Karar Tarihi: 03/01/2013

Kurul Başkanlığının 02.01.2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 25.12.2012 tarih ve

B.02.1.BDK.0.11.00.00.42.1-26937 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve

ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak

kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca;

1- İştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile bağlı olduğu gruba ve kurucusu olduğu vakıf der-

nek ve sandıklara,

- Vergi ve hukuk konularında müşavirlik/danışmanlık hizmeti ile muhasebe konusunda

destek/danışmanlık hizmeti verilmesine,

- Ağ altyapısı, network servisleri, teknolojik altyapı, bilgi teknolojileri, saha destek ve

entegrasyona ilişkin destek/danışmanlık hizmeti verilmesine

izin verilmesine,

- Arşivleme, bordro hizmetleri, idari ve operasyonel işlemler, muhaberat ve kurumsal

iletişim, satın alma ve eğitim konularında destek/danışmanlık hizmeti sunulabileceğine,

2- Yurtiçi ve yurtdışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik

firmalara kullandırılacak kredilere yönelik teminat kontrolü ve borçludan teslim alınması ile

raporlanması ve kredi operasyonel işlemleri konusunda destek/danışmanlık hizmeti sunulma-

sına izin verilmesine,

3- Sektördeki diğer bankalara ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanu-

nunda belirlenen kart çıkaran ve/veya üye işyeri anlaşması yapan diğer kuruluşlara; çağrı mer-

kezi, banka ve kredi kartı basım hizmetleri, banka ve kredi kartı operasyonel hizmetleri ve POS

operasyonel hizmetleri alanlarında, destek/danışmanlık hizmeti verilmesine izin verilmesine,

karar verilmiştir.

10 Ocak 2013 – Sayı : 28524                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 231

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 231



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5128 Karar Tarihi: 03/01/2013

Kurul Başkanlığının 02.01.2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 26.12.2012 tarih ve

B.02.1.BDK.0.11.00.00.62.1-26939 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Citibank A.Ş. (Banka) tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer

mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla,

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca;

1- Diğer ülkelerdeki Citigroup Inc.’e (Citi) bağlı kuruluş ve şirketlerine bilgi sistemleri,

proje yönetimi, operasyon ve/veya teknoloji alanlarında destek hizmeti vermesine izin verilmesine

2- Diğer ülkelerdeki Citi kuruluş ve şirketlerine, Banka çalışanlarının liderliği kapsamında,

- İç denetim, kontrol ve uyuma yönelik destek/danışmanlık hizmeti verilmesine,

- Finans, hazine ve hukuk alanlarında destek/danışmanlık hizmeti verilmesine,

- Global işlem bankacılığı, kurumsal, ticari, bireysel bankacılık alanında, Citi şirket

veya kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik faaliyetleri hariç olmak üzere, destek/danışmanlık hiz-

meti verilmesine,

- Alınacak teminatların tesisi, kontrolü ve raporlaması konusunda destek/danışmanlık

hizmeti verilmesine

izin verilmesine,

- İnsan kaynakları ve idari işler konusunda destek/danışmanlık hizmeti sunulabileceğine,

3- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin

saklı kalması kaydıyla, Banka tarafından aracı kuruluşlara takas operasyon hizmeti sunulabi-

leceğine,

karar verilmiştir.

—— • ——
DÜZELTME

29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,

“Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği”nin 11 inci maddesinde yer alan “1 inci”

ibaresi, Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 4/1/2013 tarihli ve 36816135/150

sayılı yazısı üzerine, “2 nci” olarak düzeltilmiştir.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

10 KALEM ÇELİK HALAT SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

10 Kalem ÇELİK HALAT Mal Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt No : 2013/434 

İhale Dosya No : 100.GELİ/2013-3 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

Yatağan-Milas karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : (0 252) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03 

c) Elektronik posta adresi : gelisatinalma@geli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği türü miktarı : 10 kalem çelik özlü çelik halat alımı: 

Ǿ 8 mm.lik 500 metre , Ǿ 12 mm.likl 360 metre, Ǿ 14 mm.lik 

1000 metre, 

Ǿ 38 mm.lik 864 metre, Ǿ 44 mm.lik 1992 metre, Ǿ 50 mm.lik 

1000 metre, 

Ǿ 57 mm.lik 413 metre, Ǿ 63 mm.lik 213 metre, Ǿ 82, 55 mm 

drag halatı 1160 metre, 

Ǿ 82,55 mm hoist halatı 1416 metre olmak üzere Toplam 

10 kalem çelik özlü çelik halat alımı 

b) Teslim yeri : GELİ Müessesesi Müdürlüğü Merkez Ambarı Yatağan/ 

Muğla 

c) İşin süresi : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

90 takvim günüdür. 

3- a) İhalenin yapılacağı yer : GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu 

Yatağan/MUĞLA 

b) Tarih ve saati : 05.02.2013 – 14.00 

4 - İhale dokümanları : 

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 

Yenimahalle/ANKARA 

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78. Sok. No: 3 D: 4 Bornova/İZMİR 

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan – Milas Karayolu 8. Km. 

Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00 (Elli)TL. karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan İstekliyle, Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

6 - İhale konusu iş için kalem bazında kısmi teklif verilebilir, miktar bazında verilemez. 

7 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü 

Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler. 

11 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir. 

12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr 152/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN / 16-1. MADDESİ 

KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 13,64 TL. ile en çok 286.301,93 TL. arasında değişen; 

21/01/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,50 TL. en çok 

28.630,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kapak basma makinası, alkol metre, cep 

telefonu, cep aksesuar ve aksamı, kol saati, güneş gözlüğü, oyun DVD'si, oto parçaları, elektrik ve 

elektronik eşya, fotokopi makinası, züccaciye, av tüfeği ve aksamları, fişek, terazi, çakmak, 

kumaş, çimento v.b 125 grup eşya açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler 

sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı 

Salonunda 22/01/2013 tarihinde saat : 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve 

söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. 

internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 120/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA  

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 29,05 TL. ile en çok 345.869,35 TL. arasında değişen; 

23/01/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

34.600,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 80 grup eşya (Muhtelif Cep Telefonu 

aksesuarları, muhtelif kamera, laptop şarj aleti, muhtelif batarya, muhtelif kart okuyucu, uzaktan 

kumandalı fm transmıtter, radyolu müzik çalar, mp3 çalar, perdelik kumaş, savan, halı, kumaş, 

Çay, muhtelif züccaciye eşyası, muhtelif tekstil eşyası v.b); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye 

İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı TASİŞ Gümrük Sundurma Sahası adresindeki 

ihale salonunda 24/01/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve 

söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adreslerimiz ile (0) (432) (214 05 61) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 121/1-1 
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37.600 DOZ İTHAL DÖL KONTROLÜNDEN GEÇİRİLMİŞ DONDURULMUŞ 

BOĞA SPERMASI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı; 

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda miktarları belirtilen toplam 37.600 Doz ithal döl 

kontrolünden geçirilmiş dondurulmuş boğa sperması satın alınacaktır. 

 

S. No IRKI Miktarı (Doz) 

1 - S.ALACA 24.000 

2 - ESMER 9.850 

3 - SİMMENTAL 3.750 

                           TOPLAM 37.600 

 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 300,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü 

oranında geçici teminat verilecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 24 Ocak 2013 Perşembe günü saat 

1430’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62       Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0 312) 425 59 55 193/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 8,75 TL. ile en çok 434.013,70 TL. arasında değişen; 

15/01/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

43.402,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen tekne, elektronik malzeme, Tekstil 

Malzemesi, Mensucat, Kumaş, aydınlatma cihazı, Akümülatör, Otomobil Göstergesi, muhtelif 

giyim eşyasından oluşan 75 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı 

Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 16/01/2013 tarihinde saat 09.30'da 

satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 211/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Çatalca Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda özellikleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu 35/a maddesine göre ''Kapalı Teklif'' Arttırma usulü ile 22.01.2013 tarihinde saat 

11.00'de Belediyemiz Meclis salonunda satış ihalesi yapılacaktır. 
 

İlçe Mahalle Ada/Parsel Cinsi Yüzölçümü Satılacak Alan 

Çatalca Ferhatpaşa 642/3 Arsa 5958.21 m²  5933.21 m² 
 

Belediyemiz hissesinde olan 5933.21 m² alan satılacaktır. 

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 21/11/2012 tarih 2463 

Sayılı İ.B.B. Meclis Kararı ile Emsal: 0.25 olan Bakım ve Akaryakıt İstasyonu alanında 

kalmaktadır. 

Muhammen Bedel : 8.514.156.00 ¨ 

Geçici Teminat :    255.425.00 ¨  

1 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri içersinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 

ücretsiz olarak temin edilebilir. 

2 - İhale 22.01.2013 Salı günü saat 11.00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a 

maddesine göre '' Kapalı Teklif '' Arttırma Usulü ile yapılacaktır. 

3 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler; 

a) Nüfus cüzdan fotokopisi 

b) Son altı aya ait kanuni ikametgah 

c) Son altı aya ait tasdikli nüfus sureti 

d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı 

e) Gerçek/ Tüzel kişler adına vekaleten ihaleye gireceklerin Son Altı Aylık Noter tasdikli 

vekaletname örneği ve imza sirküleri. 

f) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve/veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetenin 

aslı veya 2012 yılı Noter tasdikli sureti 

h) Taşınmazın Ada ve Parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat 

mektubu 

ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

4 - İstekliler tarafından tekliflerin hazırlanması: 

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı 

ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır ve/veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 

istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 

ad ve soyadı ile açık adresi ve teklifin ait olduğu iş yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından 

imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin 

belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red 

olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır. 

5 - İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 22.01.2013 salı günü saat 10.45'e 

kadar sıra numaralı alındı karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğü' ne teslim edilecektir. 

6 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

7 - İhale Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. 

8 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir. 

9 - Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 207/1-1 
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ARAZİ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ 

SATIN ALINACAKTIR 

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 

31 Adet Arazi Aracı kiralanması İşi Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/2841 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No:10   06890 

Kızılcahamam/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 736 1250 - 0 312 736 1251 

c) Elektronik posta adresi  : k.hamam@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Adet 4X4 Binek Arazi Aracı, 6 Adet 4X4 Çift 

Kabin Pick-up, 10 Adet Minibüs 10 Kişilik, 6 

Adet 4X4 traktör, 3 Adet 10 tonluk Su Tankeri 

olmak üzere toplam 31 Adet Arazi Aracı 

Kiralanması İşi Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : Ankara İli Beypazarı ve Nallıhan İlçeleri 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü 

içinde işe başlanacak olup, işin süresi 31.12.2013 

tarihine kadardır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25.01.2013 saat: 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Benzer iş olarak, her türlü kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen personel taşıma 

ve araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00.-,(Yüzelli) Türk Lirası 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 220/1-1 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2013 – Sayı : 28524 

 

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 3053 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler : 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Şişli 

c) Cinsi : Apartman (10 katlı) 

d) Pafta No : 53 

e) Ada No : 610  

f) Parsel No : 17 

g) Arsa Alanı : 112,50 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Vakfiye : Yok 

j) İmar Durumu : H: 27.50 m. Bitişik Nizam Ticaret Alanı 

k) Bağımsız Bölüm Bilgileri : 

Kat No Bağ. Böl. No Nitelik Arsa Payı 

Zemin 1 Mağaza 36/648 

1 2 Mesken 36/648 

2 3 Mesken 90/648 

3 4 Mesken 90/648 

4 5 Mesken 90/648 

5 6 Mesken 90/648 

6 7 Mesken 90/648 

7 8 Mesken 90/648 

Çatı 9 Mesken 36/648 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Harbiye (İnönü) Mah. Harbiye Cad. No: 137 

3) Muhammen Bedeli : 7.500.000.-TL 

4) Geçici Teminatı :  225.000.-TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 06 Şubat 2013 – 12:00 Son teklif verme saati : 12:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7) İhale Usulü : Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı 

Teklif Usulü 

8) İhale Şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz 

olarak görülebilir.  

(Fuatpaşa Cad. No : 66 Mercan/İstanbul) Tel: 0212 455 33 88 

Fax: 0212 449 51 33  

9) Şartname Bedeli : 1.000.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler) 

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 
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e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli 

Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler) 

h) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

ı) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç ihale günü (06/02/2013) saat 12:00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında 

teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

13) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 210/1-1 

—— • —— 
542 ADET ARAÇ PARK YERİ KİRALANMASI 

(PARKOMAT) İHALE İLANI 

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ 

a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2012 tarih ve 236 sayılı kararıyla şirketimize 

tahsis edilmiş olan 542 Adet araç park yerinin kiralama yoluyla üçüncü şahıslara kiraya verilmesi, 

kiraya verme işlemlerinin gerçekleşmesi amacıyla, şirketimiz ihale yetkilisi tarafından 

gerçekleştirilmesi yoluyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendi 

doğrultusunda kapalı teklif usulü ile yapılması İhalesidir. 

b) Kiralama ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır. 

c) Kiralama İhalesinin 1 (bir) yıl 10 (on) ay için Muhammen Bedeli (KDV hariç) 

1.066.006,00 TL’dir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeline göre hesaplanacak olup, diğer yıllar kira 

artışı TÜFE oranında belirlenecektir. 

d) Şirketimiz kiralama ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir. 

2 - İHALENİN ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00-TL karşılığında   

4. maddede belirtilen adresimizden temin edebilirler. 

3 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 

olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin 

%3’ünden az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ 

a) Kiralama İhalesi şirketimizin; Belediye evleri mahallesi 84298 sokak no: 21 A/1 blok 

01160 Çukurova/ADANA adresinde yapılacaktır. 

b) Kiralama İhalesi 25/01/2013 tarihine rastlayan Cuma günü saat 11:00’da yapılacaktır. 
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c) İhaleye katılacakların evraklarını; şirketimizin Belediye evleri mahallesi 84298 sokak 

no: 21 A/1 blok 01160 Çukurova/ADANA adresinde, Yazı İşleri Evrak Kayıt Servisine ihale 

günü saat 10:30’a kadar vermeleri zorunludur. 

5 - İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE 

1 - Kanuni ikametgahı olması, 

2 - İhaleye katılabilmek için dilekçe, 

3 - Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekaletname ile imza beyanı, 

4 - Nüfus cüzdanı sureti, 

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı. 

6 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili süresiz banka teminat 

mektubu 

7 - Parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösteren 

katalog, broşür, standart belgeleri vereceklerdir. 

8 - En az 350 (üçyüzelli) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge 

9 - İhale tarihi itibariyle SGK ve Vergi dairesinden alınacak borcu yoktur (sözleşme 

imzalanmadan önce şirketimize teslim edilecektir.) yazısı 

10 - İhale konusu işi elektronik el aletleri ile yapacağına dair taahhütnamesi. 

11 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı. 

12 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış nakit kredisi ile 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit 

ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10 ‘undan az olamaz. 

(Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır.) 

6 - İSTEKLİ TÜZEK KİŞİLİK İSE 

1 - İhaleye katılabilmesi için dilekçe 

2 - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette 

olduğuna ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge 

3 - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye 

girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ile 

imza beyanı 

4 - Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya süresiz 

banka teminat mektubu 

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı. 

6 - İhale tarihi itibariyle SGK ve Vergi dairesinden alınacak borcu yoktur (sözleşme 

imzalanmadan önce şirketimize teslim edilecektir.) yazısı. 

7 - Parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösteren 

katalog, broşür, standart belgeleri verilecektir. 

8 - En az 350 (üçyüzelli) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge 

9 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri 

istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir. 

10 - İhale konusu işi elektronik el aletleri ile yapacağına dair yazılı taahhütnamesi 

11 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı 

12 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden 

herhangi biri muhammen bedelin %10 ‘undan az olamaz. (Banka referans mektubu genel 

müdürlük teyitli olmalıdır.) 

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. Tel: 0322 881 00 13 pbx 208/1-1 
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60.000 TON SÜLFÜRİK ASİT TAŞITTIRILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/199004 

1 - İhalenin Konusu : 01.02.2013 - 31.12.2013 Tarihleri arasında 60.000 Ton Sülfürik 

Asitin, Sülfürik Asit Fabrikasından Borik Asit Fabrikasına Nakliyesi Hizmet Alımı işidir. 

2 - Şartnameler; 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 

adresinde, 

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir, 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/ANKARA      

Tel : 0 312 294 22 31), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü 

(Halit Ziya Bulvarı No :1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü 

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray/İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma Tel: 0266 721 31 00) adreslerinden 

75,00 TL bedelle temin edilebilir. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 85,00 TL 

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki 

TR150001000048377122455529 nolu hesaba yatırılabilir. 

3 - İhalenin yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 

İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR 

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 22/01/2013 günü Saat: 14.00 

5 - İhale Usulü : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale 

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI : 

6.1. Teklif Mektubunu, 

6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini; 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler 

teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

6.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ortaklık Durum Belgesini, 

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

6.10. İş Deneyim Belgesini, 

6.10. T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan, karayolu ile yurt içi taşımacılık 

yapmaya yetkili olduğuna dair “Yetki Belgesi” nin aslı veya noter tasdikli suretini, teklif zarfına 

koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 14. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 22/01/2013 günü Saat: 14.00’e kadar Eti 

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak 

Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak 

posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar 

ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 

 153/1-1 

—— • —— 

1 ADET HE-CD LAZER CİHAZI, 1 ADET EMPEDANS ANALİZÖRÜ CİHAZI 

SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

1 adet He-Cd Lazer Cihazı, 1 adet Empedans Analizörü Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi 

uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2012/198178 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ 

Zonguldak 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 257 40 10 /1478 Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 
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2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet He-Cd Lazer Cihazı, 1 adet Empedans 

Analizörü Cihazı alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü İncivez/ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süreleri 1 adet He-Cd Lazer Cihazı için işe 

başlama tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günü, 1 adet Empedans Analizörü Cihazı için işe 

başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı 

Salonu İncivez/ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 23/01/2013 Çarşamba günü      Saat:14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 
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tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Teklif veren firmalar TSE onaylı Satış Sonrası Teknik Servis Yeterlik belgesini 

sunacaklardır. 

4.4.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.2.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, kullanım kılavuzu v.b. belgeler 

sunulacaktır. 

4.4.2.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) 

karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 23/01/2013 Çarşamba günü Saat: 14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

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

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 1 adet He-Cd Lazer 

Cihazı için 120 (Yüzyirmi) takvim günü. 1 adet Empedans Analizörü Cihazı için 60 (Altmış) 

takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 155/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

N. V. Turkse Perenco Ltd. Şti.’nin X No.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde NTP/X/L işaretli 

sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 12.12.2012 tarih ve bunu tamamlayan 21.12.2012 

ve 28.12.2012 tarihli dilekçeleri ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) 

fıkrası gereğince ilan olunur. 195/1-1 

————— 
Turkish Petroleum Int. Com. Ltd.’nin X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde TPI/X/D işaretli 

sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 11.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği 

Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 

 196/1-1 

————— 
N.V. Turkse Perenco’nun XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde NTP/XI/H işaretli 

sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 19.12.2012 ve bunu tamamlayan 27.12.2012 

tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince 

ilan olunur.  197/1-1 

————— 
DMLP Ltd. Şti.’ nin XI No.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde DMP/XI/B işaretli sahada 

bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 18.12.2012 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Petrol 

Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.  198/1-1 

————— 
Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti’nin X No.lu Siirt Petrol 

Bölgesi’nde ERA/X/A işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 11.12.2012 tarihli 

dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan 

olunur.  199/1-1 

————— 
Turkish Petroleum International Co.Ltd.Şti’nin XI No.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde 

TPI/XI/F işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 13.12.2012 tarihli dilekçesiyle 

müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 

 200/1-1 

————— 
DMLP Ltd. Şti’nin X No.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde DMP/X/A işaretli sahada bir adet 

petrol arama ruhsatı iktisabı için 13.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 

27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.  201/1-1 

————— 
Arar Petrol ve Gaz, Arama, Üretim, Pazarlama A.Ş.’nin I No.lu Marmara Petrol 

Bölgesi’nde İstanbul İli sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/ARR/4146 hak sıra numaralı petrol 

arama ruhsatının müddeti 09.11.2012 tarihinde sona ermiştir.  

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete 

tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa 

maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince 

şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında 

selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan 

olunur.  202/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

• Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

• Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 

olmaları gerekmektedir. 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN : 

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 

Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine, özgeçmişini, noterden veya resmi kurumlarca 

onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, 

doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel 

Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi 

Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, yayın listesi, 

nüfus cüzdan fotokopisi, noterden tasdikli doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans, doktora veya 

uzmanlık belgeleri, iki adet fotoğraf, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 

takım dosya ile Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması) 

2. Doçent kadroları daimi statüdedir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

1.  Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı. 

2.  Dilekçede aday yabancı dilini belirtmeli. 

3.  Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri 

(lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, ve bilimsel çalışma ile 

yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

4.  Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince 

ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri zorunludur. 

5. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha 

sonra adaylara üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 

1.  İlanımız Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle başvuru tarihi 15 gündür.  

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

2.  Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. 
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3.  Adaylar hazırladıkları her dosyaya 1 adet içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan CD 

koymaları gerekmektedir. 

4.  Adayların 657 Sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

 

İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA 

Hukuk Bilimleri Anabilim 

Dalı 
Profesör 1 1  

MÜHENDİSLİK VE 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 
    

Hidrolik Anabilim Dalı Doçent 1 1  

ZİRAAT FAKÜLTESİ      

Fitopatoloji Anabilim Dalı 
Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Fitopatoloji Anabilim Dalında Doktora 

yapmış olmak ve Pamuk’ta Verticillium 

konusunda çalışmaları bulunmak. 

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

   

 

Nükleer Fizik Profesör 1 1  

Katıhal Fizik Anabilim Dalı Doçent 1 1 

Metal-yarıiletken kontaklar ve organik-

inorganik hetero yapılar üzerine çalışma 

yapmış olmak 

Sosyal Hizmet Anabilim 

Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 3 

Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında 

doktora yapmış olmak 

Yeni Türk Dili Anabilim 

Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Çağdaş Türk Lehçeleri alanında çalışmış 

olmak 

VETERİNER FAKÜLTESİ     

Cerrahi Anabilim Dalı Doçent 1 1 
Kangal ırkı köpek yavrularında büyüme 

plakları üzerine çalışmış olmak 

Veteriner Hekimliği Tarihi 

ve Deontoloji Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 5 

Türkiye’de sığır tüberkülozunun kontrol 

ve mücadelesine yönelik çalışmaların 

tarihi konusunda doktora yapmış olmak 

Zootekni Anabilim Dalı 
Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Muş bölgesinde yetiştirilen Saanen 

keçilerinin çeşitli verim özelliklerinin 

araştırılması konusunda doktora yapmış 

olmak 

 226/1-1 



Sayfa : 252 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2013 – Sayı : 28524 

 

 



10 Ocak 2013 – Sayı : 28524 RESMÎ GAZETE Sayfa : 253 

 

 



Sayfa : 254 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2013 – Sayı : 28524 

 

 



10 Ocak 2013 – Sayı : 28524 RESMÎ GAZETE Sayfa : 255 

 

 
 222/1-1 



Sayfa : 256 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2013 – Sayı : 28524 

 

 

 



10 Ocak 2013 – Sayı : 28524 RESMÎ GAZETE Sayfa : 257 

 

 



Sayfa : 258 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2013 – Sayı : 28524 

 

 



10 Ocak 2013 – Sayı : 28524 RESMÎ GAZETE Sayfa : 259 

 

 



Sayfa : 260 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2013 – Sayı : 28524 

 

 



10 Ocak 2013 – Sayı : 28524 RESMÎ GAZETE Sayfa : 261 

 

 



Sayfa : 262 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2013 – Sayı : 28524 

 

 



10 Ocak 2013 – Sayı : 28524 RESMÎ GAZETE Sayfa : 263 

 

 



Sayfa : 264 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2013 – Sayı : 28524

Sayfa

1

2

3
11

149

152

152

153

155
156

157
158

162
166

170
171

176

176

177
178

231
232

233
234
249

256

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   90 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2012/4146 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına

Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım
Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer
Alan Başvuru Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARI
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik
— Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Birden Çok Medya Hizmet Sağlayıcıya Ortaklıkla İlgili Uygulama Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları

Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Okan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in

Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ
— Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/1/2013 Tarihli ve 5127 Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/1/2013 Tarihli ve 5128 Sayılı Kararı

DÜZELTME 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası
Tarife ve Talimat Tebliği ile ilgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri




