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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                       17 Temmuz 2017

      69471265-305-48254

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             17 Temmuz 2017

     68244839-140.03-181-578

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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—————
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BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
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BAŞBAKANLIĞA
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CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
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     68244839-140.03-184-581

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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      69471265-305-48299

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             17 Temmuz 2017

     68244839-140.03-185-582

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                       17 Temmuz 2017

      69471265-305-48304

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             17 Temmuz 2017

     68244839-140.03-186-583

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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      69471265-305-48306

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             17 Temmuz 2017

     68244839-140.03-187-584

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

1 Ağustos 2017 – Sayı : 30141                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                       17 Temmuz 2017

      69471265-305-48312

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             17 Temmuz 2017

     68244839-140.03-188-585

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                       17 Temmuz 2017

      69471265-305-48323

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             17 Temmuz 2017

     68244839-140.03-190-587

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                       17 Temmuz 2017

      69471265-305-48321

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             17 Temmuz 2017

     68244839-140.03-189-586

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/281

31/07/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/282

31/07/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/595

31/07/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler kapsamında başlamış bir transit
işlemi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet beyan
bilgilerini de içeren transit beyanı taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik
ortamda giriş gümrük idaresine verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ç maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
“(7) Türkiye karasularından geçen ve hakkında ihbar bulunan veya şüphe edilen eşya

yüklü gemilerin ambar kapakları veya eşya konulan diğer yerleri, gümrük idarelerince mühür-
lenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
“27.05” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2709.00.90” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrasında
yer alan “kara hudut kapılarından” ibareleri “kara ve demiryolu hudut kapılarından” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) Ticaret politikası önlemine tabi eşyadan;
a) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde veya

tek taraflı olarak tanıdığı tercihli tarife uygulamasından faydalanmak amacıyla eşyanın tercihli
menşeini tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi halinde,

b) Serbest ticaret anlaşmaları veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde ter-
cihli tarife uygulamasının ortadan kalktığı tarihten önce gümrük gözetimi altında bulunan ser-
best dolaşımda olmayan eşyaya ait dördüncü fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerin ibraz
edilmesi halinde,

c) Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya önlem
kararı alınan ülke menşeli olduğu beyan edilen ve ilgili mevzuatı uyarınca önleme ilişkin belge
ibraz edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,

menşe şahadetnamesi aranmaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü kitabının üçüncü kısmının 212 ilâ 244 üncü

maddeleri başlıkları ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 245 ilâ 252 nci maddeleri ile
263 ilâ 278 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“Kapsam ve tanımlar
MADDE 212 – (1) Transit rejimi; ulusal transit rejimi, 14/11/1975 tarihli TIR Karneleri

Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi),
22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak
Transit Rejimine İlişkin Sözleşme, 26/6/1990 tarihli Geçici İthalat Sözleşmesi ve 19/6/1951
tarihli Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki
Sözleşme kapsamındaki transit işlemlerini kapsar.

(2) Bu Bölümde geçen;
a) Akit Taraf: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin bir akit ta-

rafını,
b) Eşyanın serbest bırakılması: Hareket gümrük idaresinin, eşyanın transit rejiminde

öngörülen amaçlara uygun olarak sevkine izin verdiği tasarrufu,
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c) Hareket gümrük idaresi: Eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanın ka-
bul edildiği gümrük idaresini,

ç) Kağıt usul: Ulusal ve ortak transit rejimlerinde standart usulün elektronik yollarla
yürütülmesinin mümkün olmadığı durumlarda, transit beyanının sunulması ve kontrolü ile tran-
sit işleminin izlenmesine olanak veren, kağıt belge kullanılmasına dayalı usulü,

d) Kefil: Teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük vergileri ve diğer yükleri rejim
hak sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya
tüzel üçüncü kişiyi,

e) Ortak transit rejimi: Eşyanın yetkili makamların denetimi altında Ortak Transit Re-
jimine İlişkin Sözleşme kapsamında Akit Taraflardan birinin idaresinden en az bir sınır geçerek
aynı Akit Tarafın başka bir idaresine veya başka bir Akit Tarafın idaresine taşınmasında uygu-
lanan gümrük rejimini,

f) Rejim hak sahibi (asıl sorumlu): Transit rejimi beyanında bulunan veya hesabına
transit rejimi beyanında bulunulan ve transit rejimi kapsamında gümrük idaresine karşı mali
olarak sorumlu olan kişiyi,

g) Sistem: Ortak ve ulusal transit rejimlerine ilişkin işlemlerin yürütüldüğü Yeni Bilgi-
sayarlı Transit Sistemini (NCTS),

ğ) Sözleşme: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi,
h) Transit idaresi: Ortak transit rejiminde;
1) Bir Akit Tarafa giriş noktasındaki gümrük idaresini veya,
2) Bir Akit Taraf ile üçüncü bir ülke arasındaki bir sınırdan geçerek gerçekleştirilen

transit işlemi sırasında sevkiyat bu Akit Tarafın gümrük bölgesinden ayrıldığında, bu Akit Ta-
raftan çıkış noktasındaki gümrük idaresini,

ı) Transit refakat belgesi: Eşyanın hareket gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan
itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik eden ve transit beyanı bilgilerini içeren, Ek-48’deki örneğe
uygun olarak Ek-49’daki açıklamalar çerçevesinde düzenlenen belgeyi,

i) Ulusal transit rejimi: Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde başlayıp biten transit reji-
mini,

j) Varış gümrük idaresi: Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması
için sunulması gereken gümrük idaresini,

k) Yetkili makamlar: Gümrük idaresini veya Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin
uygulanmasından sorumlu başka bir makamı,

ifade eder.
(3) Ulusal transit rejiminin uygulanmasında, bu Yönetmelikte ya da diğer ikincil mev-

zuat düzenlemelerinde özel veya farklı bir hüküm bulunmadığı sürece, ortak transit rejimine
ilişkin hükümler ulusal transit rejimi için de geçerlidir.

Transit beyanı
MADDE 213 – (1) Transit beyanı olarak;
a) Ortak ve ulusal transit rejimi hükümleri çerçevesinde transit refakat belgesi,
b) TIR Sözleşmesi kapsamında kullanılan bir TIR Karnesi,
c) Geçici İthalat Sözleşmesi kapsamında kullanılan bir ATA Karnesi,
ç) Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasın-

daki Sözleşme ile öngörülen Form 302,
d) Demiryolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usulde CIM taşıma belgesi,
e) Denizyolu ve havayolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usulde manifesto,
f) Ulusal transit rejiminde, 220 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Ek-22’de yer

alan sözlü beyan formu,
kullanılır.
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(2) Transit beyanı Türkçe olarak, rejim hak sahibi tarafından ve kağıt usulde işlem ya-
pıldığı durumlar hariç sistem üzerinden yapılır. Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, transit beyanı
rejim hak sahibi adına ve hesabına doğrudan temsil yoluyla veya rejim hak sahibi hesabına ol-
mak üzere rejim hak sahibinin dolaylı temsilcisi tarafından da yapılabilir.

(3) Sistem üzerinden yapılan ve beyanın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde
kabul işlemi yapılmak üzere hareket gümrük idaresine sunulmayan transit beyanları hareket
gümrük idaresince reddedilir. Bu durumdaki transit beyanları da dâhil olmak üzere, hareket
gümrük idaresince kabul işlemi yapılmayan transit beyanlarının reddedilmesi durumunda Ka-
nunun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılmaz.

(4) Transit rejimi kapsamında hareket varış gümrük idareleri ile transit ve teminat ida-
relerince gerçekleştirilecek işlemler Bakanlıkça belirlenir.

Transit refakat belgesi ve kalem listesi
MADDE 214 – (1) Ortak ve ulusal transit rejimlerinde eşyanın hareket gümrük idare-

since serbest bırakıldığı andan itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik etmek üzere, transit refakat
belgesi kullanılır. Transit refakat belgesine, Ek-50’deki örneğe uygun şekilde ve Ek-51’deki
açıklamalar çerçevesinde düzenlenen kalem listesi eklenir ve kalem listesi transit refakat bel-
gesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bir transit refakat belgesi kapsamı eşyanın birden fazla
alıcısı ya da göndericisi bulunması durumunda, alıcı ya da göndericilere ilişkin bilgiler kalem
listesine kaydedilir.

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme kapsamında transit işlemleri
MADDE 215 – (1) Ortak transit rejimine tabi eşyanın taşınmasında, Ortak Transit Re-

jimine İlişkin Sözleşme hükümleri uygulanır.
TIR Karnesi kapsamında transit işlemleri
MADDE 216 – (1) TIR Karnesi kapsamında transit rejimine tabi eşyanın taşınmasında,

TIR Sözleşmesi hükümleri uygulanır.
ATA Karnesi kapsamında transit işlemleri
MADDE 217 – (1) Geçici İthalat Sözleşmesi kapsamında transit rejimine tabi eşyanın

taşınmasında, Geçici İthalat Sözleşmesi hükümleri uygulanır.
(2) ATA Karnesi kapsamında gerçekleştirilen bir transit işlemi ile ilgili olarak bir usul-

süzlüğün belirlenmesi halinde, ödenmesi gereken gümrük vergilerinin tahsili ve ceza takibine
ilişkin işlemler taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla Ba-
kanlıkça belirlenir.

Form 302 kapsamında transit işlemleri
MADDE 218 – (1) Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf

Devletler Arasındaki Sözleşme kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde transiti, bu söz-
leşmede yer alan Form 302 ibraz edilmesi halinde, bu belge kapsamında yapılır.

(2) Form 302 kapsamında yapılan taşıma esnasında, gümrük vergilerinin tahsilini ge-
rektirir bir durumun ortaya çıkması halinde, sözleşme hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(3) Form 302 kapsamında yapılacak transit işlemlerinde doğabilecek ihtilaflar Bakan-
lıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Posta yoluyla transitte uygulanacak hükümler
MADDE 219 – (1) Posta eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki transitinde

468 inci madde hükümleri uygulanır.
Transit rejiminde sözlü beyana tabi eşya
MADDE 220 – (1) Yolcuların beraberinde bulunmak kaydıyla; yurt dışından getirilen

veya geçici depolama yeri veya antrepolardan çıkarılan ve kişisel veya hediyelik eşya muafiyeti
dışında kalan eşyanın ulusal transit rejimine tabi tutulmasında, talep edilmesi halinde, 172 nci
madde hükümlerine göre sözlü beyan ile işlem yapılır. Söz konusu eşyanın ticari miktar ve
mahiyette olması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.
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Rejim hak sahibinin yükümlülükleri
MADDE 221 – (1) Rejim hak sahibi, Kanunun 86 ncı maddesi çerçevesinde;
a) Teminat aranmayan haller ve teminattan vazgeçmenin uygulandığı durumlar saklı

kalmak üzere, transit rejimine konu eşyaya ilişkin doğabilecek gümrük vergilerinin ödenmesini
sağlamak üzere gerekli teminatı vermekle,

b) Kontrolden sorumlu yetkili makamlarca talep edildiğinde ve belirlenen süre içinde
gerekli tüm bilgi ve belgeleri sunmakla ve gerekli tüm yardımı sağlamakla,

yükümlüdür.
(2) Rejim hak sahibi ile rejim hak sahibi hesabına transit beyanında bulunanlar, bu Yö-

netmeliğin 113 üncü maddesi kapsamında beyannamede yer alan bilgiler ile beyanname eki
belgelerin doğruluğu ve gerçekliğinden sorumludur.

Transit rejiminde teminat
MADDE 222 – (1) Transit rejimi kapsamında taşınan eşya için tahakkuk edebilecek

gümrük vergilerinin ödenmesini garanti altına almak amacıyla teminat verilmesi zorunludur.
Ancak;

a) Havayolu,
b) Boru hattı,
c) Denizyolu,
ç) 235 inci madde çerçevesinde basitleştirilmiş usulde demiryolu,
ile yapılan taşımalarda teminat aranmaz.
(2) Ortak transit rejimi çerçevesinde Bakanlıkça verilen kapsamlı teminat kullanma izni

kapsamındaki teminatlar, ulusal transit işlemlerinde de kullanılabilir.
(3) Bakanlıkça belirlenecek istisnai hallerde transit rejimine tabi eşya için teminat şar-

tına bağlı olmaksızın memur refakati uygulanabilir.
(4) TIR Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşma veya söz-

leşme ile öngörülen teminat şekillerinden biri de teminat olarak kabul edilebilir.
(5) Transit rejiminde geçerli teminat uygulamaları, teminat idaresi, teminat türleri, te-

minat belgeleri, kefil ve basitleştirme izni kapsamında teminat uygulamalarına ilişkin usul ve
esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Transit rejiminde ayniyet önlemleri
MADDE 223 – (1) Ulusal ve ortak transit rejimi altında taşınan eşyanın ayniyeti genel

kural olarak mühürleme ile sağlanır. Ancak, diğer ayniyet önlemleri dikkate alınarak, eşyanın
tanımının, eşyanın kolayca tanınmasına yeterli açıklıkla imkân vermesi ve transit beyanının
eşyanın miktarı ile cinsi ve eşyanın seri numarası gibi belirleyici özelliklerini içermesi koşu-
luyla, hareket idaresince eşyanın mühürlenmeksizin sevkine karar verilebilir.

(2) Denizyolu ve havayolu ile yapılan taşımalarda, gümrük idaresince gerekli görülen
hallerin dışında mühürleme yapılmaz.

Masraflar
MADDE 224 – (1) Transit rejimine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan denetlemenin ge-

rektirdiği masraflarla yükleme, boşaltma, mühürleme, antrepo veya depolarda muhafaza gibi
hizmetler karşılığı ücretler ilgililerce ödenir.

Yasaklamaya tabi eşyanın transiti
MADDE 225 – (1) Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yasaklanan

eşya ile 56 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren eşyanın ve kanun veya genel idari
düzenleyici işlemlerle ithali yasaklanan eşyanın transitine izin vermeye gümrük ve ticaret bölge
müdürlükleri yetkilidir.
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Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçalarının transiti
MADDE 226 – (1) Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçalarının sınır gümrük

idaresinde uluslararası anlaşma, kanun ve ikincil mevzuat düzenlemelerine göre gerekli sağlık
muayeneleri, ilgili kurumun personeli tarafından yapılır. Bu muayeneler yapılmadan gümrük
idaresi eşyanın serbest bırakılmasına veya sevkine izin vermez.

(2) Hayvan ve hayvansal maddeler, bitki ve parçalarının giriş ve çıkış kapıları ve bun-
ların Türkiye’den transit geçirileceği yollar hususunda kanun, tüzük ve anlaşma hükümleri göz
önünde tutulur.

Denizyolu ile transite ilişkin özel hükümler
MADDE 227 – (1) Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eş-

yayı, yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilir.
(2) Yabancı limanlara yapılacak transit isteklerinin kabulü için, özet beyan veya özet

beyan yerine geçen belgelerde eşyanın gideceği yerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yabancı
bir liman olarak gösterilmesi gerekir.

(3) Serbest dolaşımda bulunan ve bulunmayan eşyayı birlikte taşıyan Türk bandıralı
gemilerin sahip, kaptan veya acenteleri, bu iki türlü eşyanın birbirine karışmaması için, gereğine
göre, bunları ayrı yer ve bölümlere koymak veya gümrük idaresince uygun görülecek tedbirleri
almak zorundadır.

(4) Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın bir Türk limanına sevkine izin verilebilmesi
için, eşyanın gideceği limandaki gümrük idaresinin, o eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya
yetkili olması gerekir.

(5) Türk bandıralı geminin, kazan, makine veya teknesinde ortaya çıkan bir arıza sebe-
biyle yoluna devam edememesi halinde, kurtarma amacıyla, yükü, yabancı bir gemiye aktarı-
labilir.

(6) Yabancı bir limana götürmek üzere Türk limanlarından eşya alan yabancı bayraklı
gemilerin, kazaya uğraması, makinelerinin bozulması, haciz altına alınması, sefer değiştirmesi
için emir alması gibi yoluna devamına mani sebeplerden ötürü, yükünü bir Türk limanında
başka bir gemiye nakletmesine izin verilir. Yabancı bir limana sevk edilmek üzere, bir Türk li-
manından diğer bir Türk limanında bulunan başka gemilere taşınacak söz konusu eşya, nakli-
yatının deniz üstünde olmak şartıyla, yabancı bandıralı gemilerle yapılmasına da izin verilir.

(7) Bir Türk limanına denizyolu ile gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemiden
indirilmeksizin aynı gemi ile bir başka Türk limanına taşınması durumunda transit beyannamesi
düzenlenmez.

Telef veya kayıp olan eşya
MADDE 228 – (1) Transit rejimine tabi eşyanın mücbir sebep veya beklenmeyen haller

nedeniyle telef veya kaybının kanıtlanması halinde, gümrük vergileri aranmaz. Ancak;
a) Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca

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

o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile,
c) Trafik kazaları, trafik kaza raporuna göre ve en yakın gümrük idaresi tarafından ya-

pılan tespit sonucunda gümrük idare amirinin vereceği karar ile,
kanıtlanır.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, ulusal transit işlemlerinde hareket gümrük idaresine

sunulur. Söz konusu belgelerin incelenmesi ve kabulü, ilgili idareye aittir. İlgili idare, gerekti-
ğinde bunları veren makamlarla yazışma yaparak eksikliklerini tamamlatır.
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Basitleştirmeler
MADDE 229 – (1) Bakanlık, rejim hak sahibinin başvurusu üzerine, duruma göre aşa-

ğıdaki basitleştirmelere izin verebilir:
a) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme,
b) Belirli taşıma şekillerine özgü basitleştirmeler:
1) Demiryolu ile taşınan eşya,
2) Havayolu ile taşınan eşya,
3) Denizyolu ile taşınan eşya,
4) Boru hattı ile taşınan eşya.
(2) Basitleştirmelere ilişkin ek koşullar, iznin verilmesi, iptali ve düzenlenmesine ilişkin

usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(3) Boru hattı ile yapılan taşımalarda, rejim hak sahipleri başvuru ve izin koşullarına

tabi değildir.
Basitleştirme izninin genel koşulları
MADDE 230 – (1) 229 uncu maddede belirtilen basitleştirmelere ilişkin izinlerin ve-

rilebilmesi için başvuru sahibinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak,
b) Usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;
1) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem

gören beyanname sayısının % 2’sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı
ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması,

2) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem
gören beyanname sayısının % 5’ini aşan sayıda gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle usulsüzlük
cezası uygulanmamış olması,

3) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve ge-
cikme faizi bulunmaması.

c) 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, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal), hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli (dolanlı) iflas, yalan tanıklık (yalan
yere şahadet), suç uydurma (suç tasnii) ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifa-
sına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı 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; mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve
Takibine Dair Kanun, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 20/2/1930 ta-
rihli ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 5015 sayılı Petrol Piya-
sası Kanununa, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 2313
sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3298 sayılı Uyuşturucu Madde-
lerle ilgili Kanuna muhalefetten kesinleşmiş ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması,

ç) Basitleştirmelerin usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere; başvurunun
kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi
(TIR Karnesi dâhil) kapsamı eşyayı transit etmesi veya ilgili basitleştirilmiş usul kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin bilgi ve belgeleri sunması.

(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu
iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi
kuruluşuna ait bağlı müesseselerin başvurularında bu maddede belirtilen şartlar aranmaz.
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(3) Taşıma şekillerine özgü basitleştirmelerde, bu maddede sayılan koşullara ek olarak
aranacak özel koşullar ve bu maddede belirtilen şartların aranmayacağı haller Bakanlıkça be-
lirlenir.

(4) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme basitleştirmelerine ilişkin olarak, bu
maddede sayılan koşullara ek olarak aranacak özel koşullar ile başvuruya ve iznin verilmesine
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Basitleştirme izinleri için yetkili makamlar
MADDE 231 – (1) Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

yetkilidir. Kapsamlı teminat başvuruları için başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline
kayıtlı bulunduğu yerden sorumlu gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine yetki verilebilir.

Basitleştirme izni başvurusu
MADDE 232 – (1) Basitleştirmelerin kullanılmasına yönelik izin başvurusu, izin ma-

kamına yazılı olarak veya elektronik veri işleme tekniği kullanılarak yapılır.
(2) Başvuru sahibi verilen bilgi ve ekli belgelerin tam ve doğru olmasından sorumludur.
(3) Basitleştirme başvurusunda;
a) Rejim hak sahibinin bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü bilgisi ile kuruluşa iliş-

kin şirket esas sözleşmesinin, şirket güncel adresinin, cari ortakların ve gümrük ve dış ticaret
işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi tarih ve sa-
yılarını içerir liste,

b) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler
ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının arşiv bilgilerini de
içeren son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kayıtları, bu kişilerden yabancı uyruklu olanların
adli sicil kayıtlarını ibraz edememeleri halinde, Ek-52’de yer alan taahhütname ile birlikte ge-
çerli pasaportlarının yeminli tercümesi,

c) Vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairesin-
den son bir ay içerisinde alınmış yazı,

ç) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerleri,
d) Bu Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki

bilgi ve belgeler,
yer alır.
(4) Bu Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuru-

luşların başvurusunda, yetkili şahıslarca imzalanmış başvuru yazısına, varsa basitleştirmeye
ilişkin ek koşullara ilişkin bilgi ve belgeler eklenir.

Basitleştirme izin başvurularının kabulü ve reddi ile iznin verilmesi
MADDE 233 – (1) İzin makamı, basitleştirmelerden yararlanma başvurusu üzerine 230

uncu maddede belirtilen genel koşullar ve varsa her bir basitleştirmeye ilişkin özel koşulları
dikkate alarak izni verir veya başvuruyu reddeder. Başvurunun reddine ilişkin karar gerekçe-
siyle birlikte başvuru sahibine bildirilir.

(2) İzin makamı, basitleştirmeye ilişkin bir başvuru aldığında, başvurunun tam olup ol-
madığını kontrol eder. Aranan belgelerin bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya
eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bildirilen eksiklikler bunlara
ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanır. Bu süre içeri-
sinde tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır.

Basitleştirme izninin yeniden değerlendirilmesi, askıya alınması ve iptali
MADDE 234 – (1) İzin sahibi, izin verildikten sonra ortaya çıkan ve iznin devam et-

mesini veya içeriğini etkileyebilecek her türlü unsuru yetkili makamlara gecikmeksizin bildirir.
(2) Yanlış ve eksik bilgiye dayanarak verilmiş olan izin, izin sahibinin bilginin yanlış

veya eksik olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde iptal edilir. Söz konusu iptal kararı
gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine bildirilir.
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(3) Basitleştirme izni;
a) İznin uygulanmasını etkileyecek bir mevzuat değişikliğinin söz konusu olması,
b) İznin verilmesi için belirtilen bir veya birden fazla koşulun ya da izin kapsamında

öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilmemiş veya getirilemeyecek olması,
c) İznin verilmesinden sonra ortaya çıkan bir unsurun, iznin devamını veya içeriğini

etkilemesi,
ç) Bakanlıktaki mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda gerekli görül-

mesi,
d) İzin sahibi tarafından bu yönde talepte bulunulmuş olması,
durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde, durumun niteliğine göre, izin makamı ta-

rafından yeniden değerlendirilebilir, düzeltilebilir, izin makamınca belirlenecek süre boyunca
askıya alınabilir ya da iptal edilebilir. Yapılan değerlendirme ve işlem sonucu izin sahibine bil-
dirilir.

Demiryolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul
MADDE 235 – (1) Eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin

yapılacak izin başvurusu, 230 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulların sağlanması
halinde 232 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ibraz edilerek yapılır. Ancak 230 uncu
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşların başvurularında, 232 nci maddede
yer alan bilgi ve belgeler aranmaksızın, demiryolu işletmecisinin Uluslararası Demiryolları
Birliği (UIC) işletme kodunun yer aldığı ve verilecek izin kapsamında gerçekleştirilecek transit
işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin rejim hak sahibi sıfatıyla taraflarınca üstlenildiğine dair
ibare içeren, yetkili şahıslarca imzalanmış başvuru yazısına istinaden işlem yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıyan demiryolu işletmecisine Bakanlıkça ba-
sitleştirme izni verilebilir. Basitleştirme izin başvurusunda aranacak ilave koşullar ve belgeler
ile izin kapsamında hareket ve varış gümrük idarelerinde yapılacak işlemler, izin sahibi rejim
hak sahibinin yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Denizyolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul
MADDE 236 – (1) 230 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıdığını

232 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile tevsik eden denizyolu taşımacılığı yapan fir-
malara Bakanlıkça basitleştirme izni verilebilir. Basitleştirme izin başvurusunda aranacak ilave
koşullar ve belgeler ile izin kapsamında hareket ve varış gümrük idarelerinde yapılacak işlem-
ler, izin sahibi rejim hak sahibinin yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça
belirlenir.

Havayolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul
MADDE 237 – (1) Transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş

usulde taşınmasına ilişkin yapılacak izin başvurusunda, başvuru sahibinin Türkiye Gümrük
Bölgesinde en az iki yıldır yerleşik olması, başkası adına ve namına hareket etmemesi, düzenli
olarak transit işlemleri yapması ve Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan faz-
lasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları
hakkında 230 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen mevzuat hükümleri uya-
rınca kesinleşmiş ceza veya mahkûmiyet kararının bulunmaması şartı aranır. Bu kapsamda ya-
pılacak başvurularda, 230 uncu maddede belirtilen diğer koşullar aranmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıdığını 232 nci maddenin üçüncü fıkrasının il-
gili bentlerinde sayılan belgeler ile tevsik eden havayolu firmalarına Bakanlıkça basitleştirme
izni verilebilir. Basitleştirme izin başvurusunda aranacak ilave koşullar ve belgeler ile izin kap-
samında hareket ve varış gümrük idarelerinde yapılacak işlemler, izin sahibi rejim hak sahibinin
yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.
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Boru hattı ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul
MADDE 238 – (1) Boru hattıyla transit rejimi hükümleri;
a) Boru hattıyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya için Türkiye Gümrük Bölgesine

girişte,
b) Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan eşyanın boru hattına girişinde,
uygulanır.
(2) Boru hattı ile transit rejiminde, rejim hak sahibi, boru hattı işletmesidir.
(3) Boru hattı ile transit taşımada, transit rejimi, eşyanın gönderildiği kişinin işletmesine

ulaşıp kayıtlarına geçmesiyle son bulur.
(4) Boru hattı taşımacılığında, taşımayı yapan işletme ve eşyanın gönderildiği işletme,

bu eşyaya ilişkin muhasebe kayıtlarını eksiksiz tutmak ve gümrük idaresinin denetimine her
an hazır durumda bulundurmak zorundadır.

(5) Boru hattı ile yapılan transit işlemlerine ve basitleştirme koşullarına ilişkin özel hü-
kümler getirmeye Bakanlık yetkilidir.

Ulusal transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık
MADDE 239 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek, ulusal transit rejimi altında

taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonu-
cunda beyana göre eksik çıkması halinde;

a) Varış gümrük idaresince, eksik çıkan miktar üzerinden hareket gümrük idaresine
uyuşmazlık bildirilir. Eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden veya yanlış beyandan kay-
naklandığının, uyuşmazlık bildiriminden itibaren 28 gün içerisinde rejim hak sahibince hareket
gümrük idaresine ispat edilmesi gerekir. Bu süre yazılı başvuru halinde 28 gün daha uzatılabilir.
Eksikliğin sebebinin, süresi içerisinde ispat edilmesi halinde işlemler tamamlanır ve hareket
gümrük idaresince rejim ibra edilir. Eksikliğin sebebinin süresi içerisinde ispat edilememesi
halinde, gümrük vergileri ve diğer yüklerin tahsil edilmesinin yanı sıra, Kanunun 241 inci mad-
desinin birinci fıkrası uygulanarak işlemler tamamlanır ve hareket gümrük idaresince rejim
ibra edilir.

b) Varış gümrük idaresinde, sistemde kontrol sonucu girilmeden, yükümlüsünce eksik-
liğe ilişkin gümrük vergileri ve diğer yüklerin ödenmek istenmesi ve bunların varış bildirimini
müteakip üç gün içinde ödenmesi halinde, varış gümrük idaresi sistem üzerinden uyuşmazlığın
çözümünün beklenilmediğini ve vergilerin ödendiğini içeren mesajı hareket gümrük idaresine
gönderir. Bu durumda, hareket gümrük idaresince ilave bilgi ve belge aranmaksızın rejim ibra
edilir. Bu süre içinde gerekli ödemenin yapılmaması halinde varış gümrük idaresi kontrol so-
nucunun uygun olmadığını ve uyuşmazlığın hareket gümrük idaresince çözüleceğini belirtir
ve işlemler (a) bendine göre yapılır.

c) Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarılacak eşya için vergilerin tahsilini müteakip
aracın çıkışına izin verilir.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek, ulusal transit rejimi altında taşınan serbest
dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonucunda beyana
göre fazla çıkması halinde;

a) Fazla çıkan eşya geçici depolama yeri veya antrepoya alınır; talep edilmesi halinde,
beyana konu diğer eşyanın gümrük işlemlerine devam edilir. Beyannameye ekli fatura ve ticari
belgelerde kayıtlı bilgilerden fazlalığın yanlış beyan sebebiyle ortaya çıktığı anlaşılırsa, fazla
eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunulmasına izin verilir. Aksi halde, fazlalığın mahrecindeki
fazla yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının, 28 gün içerisinde ispat edilmesi ge-
rekir. Bu süre yazılı başvuru halinde 28 gün daha uzatılabilir. Yükümlüsünce süresi içerisinde
ispat edilmesi halinde, fazla eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunulmasına izin verilir. Süresi
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içerisinde ispat edilememesi halinde, fazla eşya Kanunun 177 nci maddesi kapsamında tasfi-
yeye tabi tutulur. Her iki durumda da, varış gümrük idaresince hareket gümrük idaresine bil-
dirimde bulunulmasını müteakip hareket gümrük idaresince rejim ibra edilir.

b) Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarılacak eşya için, fazla çıkan eşya ile beyan
edilen eşyanın aynı olması durumunda, tespit edilen fazlalık transit refakat belgesine ve sisteme
gerekli açıklamalar yapılarak kaydedilir ve transit rejimi sonlandırılarak eşyanın Türkiye Güm-
rük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Ayrıca, hareket veya giriş gümrük idaresine bilgi
verilir. Çıkış gümrük idaresinde, beyan edilen serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilaveten
farklı eşya tespit edilmesi halinde ise, durum transit refakat belgesine ve sisteme gerekli açık-
lamalar yapılarak kaydedilir, transit rejimi sonlandırılarak beyan edilen eşyanın Türkiye Güm-
rük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir, ancak farklı çıkan eşyanın yurtdışına çıkışına izin
verilmez. Farklı eşya bulunması durumunun mahrecindeki yüklemeden veya yanlış beyandan
kaynaklandığının 28 gün içerisinde ispat edilmesi gerekir. Bu süre yazılı başvuru halinde 28
gün daha uzatılabilir. Yükümlüsünce süresi içerisinde ispat edilmesi halinde, bu eşyanın yurtdışı
edilmesine ya da transit rejimine tabi tutulmasına izin verilir. Süresi içerisinde ispat edileme-
mesi halinde, fazla eşya Kanunun 177 nci maddesi kapsamında tasfiyeye tabi tutulur. Ayrıca,
hareket veya giriş gümrük idaresine bilgi verilir.

Ortak transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık
MADDE 240 – (1) Ortak transit rejimi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesine mü-

hürlü olarak gelen ve mühürleri kontrol edilmek suretiyle varış gümrük idaresine sevk edilen
veya mühürsüz gelen ve transit idaresince mühür tatbik edilmek suretiyle ya da mühürden vaz-
geçme uygulanarak varış gümrük idaresine sevk edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın,
varış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonucunda eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun
olmakla birlikte beyana göre eksik çıkması halinde;

a) Hareket/transit gümrük idaresinde tatbik edilen orijinal mührün sağlam olması du-
rumunda, varış gümrük idaresince eksik çıkan miktar üzerinden transit işlemi sonlandırılır ve
hareket gümrük idaresine, çözümünün beklenmediği belirtilerek uyuşmazlık bildirilir.

b) Hareket/transit gümrük idaresinde tatbik edilen orijinal mührün sağlam olmaması
veya sökülmüş olması ya da eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde boşaltıldığı veya değiş-
tirildiğine ilişkin kanaatin oluşması durumunda, tahsilat işlemi başlatılır. Tahsilat henüz ger-
çekleşmeden hareket gümrük idaresince araştırma başlatılması durumunda, tahsilat talebinde
bulunulur. Hareket gümrük idaresince, araştırma başlatılmadan ya da araştırma başlatılıp varış
gümrük idaresince araştırmaya cevap verme süresi dolmadan önce vergi ve diğer yüklerin tahsil
edilmesi durumunda, vergilerin ödendiğini içeren mesaj hareket gümrük idaresine gönderilir.

(2) Ortak transit rejimi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesine mühürlü olarak gelen
ve mühürleri kontrol edilmek suretiyle varış gümrük idaresine sevk edilen veya mühürsüz gelen
ve transit idaresince mühür tatbik edilmek suretiyle ya da mühürden vazgeçme uygulanarak
varış gümrük idaresine sevk edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince
yapılan muayenesi sonucunda eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte beyana
göre fazla çıkması halinde, 239 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(3) Ortak transit rejimi kapsamında, transit idaresinde tespit edilen bu madde kapsamı
eksiklik için işlemler varış gümrük idaresi olarak gerçekleştirilir, hareket gümrük idaresine
uyuşmazlık bildirilir ve mevcut olan eşya ulusal transit rejimi kapsamında yapılacak beyana
istinaden varış gümrük idaresine sevk edilir. Fazlalık tespit edilmesi durumunda, ilgilisince ta-
lep edilmesi halinde, fazla çıkan eşya ulusal transit rejimi kapsamında yapılacak beyana isti-
naden varış gümrük idaresine sevk edilir.
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Ulusal ve ortak transit rejimlerinde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana
aykırılıklar için ortak hükümler

MADDE 241 – (1) 239 ve 240 ıncı maddelere konu eksiklik veya fazlalığın eşyanın
tabiatı icabı, Ek-11’de yer alan oranlarda olduğunun anlaşılması halinde, eksiklik veya fazlalık
takibatı yapılmayarak işlemler varış gümrük idaresince tespit edilen miktar üzerinden sonuç-
landırılır. Eksiklik veya fazlalık takibatı gerektiren durumlar için takibat ve varsa cezaî işlem,
eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, Ek-11’de belirtilen oranları aşan kısmı için uygulanır.

(2) Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol neticesinde tespit edilen 239 ve 240 ıncı
maddelere konu aykırılığın, Kanunun ve/veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu
da ihlal ettiği sonucuna varılması durumunda ilgili hükümler uyarınca gerekli işlemler yapılır.

(3) Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol neticesinde, taşıta tatbik edilen mühürlerin
sağlam olduğu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ihlal edildiğine yönelik bir tes-
pitte bulunulmadığı ve 239 ve 240 ıncı maddeler çerçevesinde bir eksiklik ya da fazlalık bu-
lunmadığı; ancak, eşyanın tarife alt pozisyonunun beyan edilenden farklı olduğunun tespit edil-
diği hallerde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Serbest dolaşımda bulunan eşyada beyana aykırılık
MADDE 242 – (1) Varış gümrük idaresince yapılan muayene neticesinde, miktar ve

cins bakımından transit beyannamesine göre aykırı çıkan ihraç eşyası için sonradan ihraç edilsin
veya edilmesin Kanunun 241 inci maddesi uygulanır. Söz konusu aykırılığın Kanunun diğer
hükümlerini ve/veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal ettiği sonucuna va-
rılması durumunda ilgili hükümler uyarınca gerekli işlemler yapılır.

Belirgin bir şekilde farklı cinste eşya
MADDE 243 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine konu edilen

serbest dolaşımda olmayan eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, beyan
edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca
anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluş-
turan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir. Kanunun 235 inci madde-
sinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezasının uygulanmasını müteakip eşyanın sevkine izin
verilir.

Yükümlü ve kefile yönelik tahsilat işlemleri
MADDE 244 – (1) İlgili gümrük idaresince transit işleminin usulüne uygun olarak ger-

çekleştirilmediğinin tespit edilmesi durumunda tahsilat işlemi başlatılır.
(2) İlgili gümrük idaresince yükümlüsüne tebliğ edilen gümrük vergileri ve diğer yükler,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve
tahsil edilir.

(3) Süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş gümrük vergileri ve diğer yükler için, 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde,
ilgili gümrük idaresince kefil nezdinde tahsilat işlemi başlatılır. Ortak transit rejimi kapsamı
işlemlerde kefilden tahsilatın yapılabilmesi için, gerekli bildirimlerin öngörülen sürelerde kefile
yapılmış olması gerekir.

(4) Kefil tarafından süresi içinde ödenmeyen gümrük vergileri ve diğer yükler için kefil
nezdinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ta-
kibata geçilir.

(5) Teminatın yeterli olmaması halinde kalan tutar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yükümlüsünden tahsil edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Toplu teminat sisteminde, bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlem-
lerine ilişkin vermiş olduğu teminat, o kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün
gümrük işlemleri için kullanılır.”
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“(4) Götürü teminat sisteminde ise, gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebi-
lecek birden fazla işlem için Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, güm-
rükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine,
transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 512 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kuru-
lu” ibaresinden sonra gelmek üzere “başkanı ve” ibaresi, “şirketi” ibaresinden sonra gelmek
üzere “gümrük ve dış ticaret işlemlerinde” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan “kuru-
cular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki (A) grubu imzaya yetkililerin” ibaresi “or-
taklar ile şirket müdürünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “başmüdürlüğe” ibaresi “bölge müdürlüğüne”, dör-
düncü fıkrasında yer alan “Başmüdürlük” ibaresi “Bölge müdürlüğü”, beşinci fıkrasında yer
alan “çalıştırma” ibaresi “çalışma” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyen kişiler izin almak için aşağıda sayılan
belgelerle birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları gerekir.

a) 512 nci maddede sayılan suçlardan mahkûm olunmadığına dair adli sicil belgesi,
b) Geçici depolama yeri olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sı-

nırlı ayni hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen onaylı tapu sicil örneği veya kira
sözleşmelerinin aslı veya örnekleri,

c) İlgili Ticaret Sicili Gazetesinin (tadiller dâhil) aslı veya gümrük müdürlüğünce onay-
lanmış örneği,

ç) Noterden tasdikli imza sirküleri,
d) Geçici depolama yeri alanının tümünü gösteren, resmi kurum ve kuruluşlar, beledi-

yeler veya ilgili odalara kayıtlı mühendis ve mimarlarca onaylanmış plan veya kroki,
e) Geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yer; belediye sınırları içerisinde ise

ilgili belediye başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, diğer yerlerde ise ilgili
yerden (valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili Kurum veya Kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge,

f) Geçici depolama yerini ve eklentilerini içten, dıştan ve her bir cepheden ayrıntılı bir
şekilde gösteren ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar,

g) Vergi mükellefiyet belgesi,
ğ) Geçici depolama yerinde yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığını gös-

teren itfaiye raporu,
h) Ek-79’da yer alan taahhütname.
İmza sirküleri hariç yukarıda sayılan belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösteril-

mesi halinde gümrükçe onaylanmış bir örneklerinin dosyasında bulundurulması yeterlidir.
Gümrük idarelerince bu belgeler yanında gerekli görülen hallerde ilave bilgi ve belge istenile-
bilir.

“(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri açma ta-
lepleri ile ilgili olarak, açılması düşünülen geçici depolama yerinde gümrük gözetimi ve dene-
timini olumsuz etkileyecek bir durumun olup olmadığı, geçici depolama yeri açılmasına eko-
nomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük
denetimi altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin Bölge Müdür-
lüğünce yapılacak değerlendirme dikkate alınarak Bakanlıkça ön izin verilebilir. Ekonomik
yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme; geçici depolama yeri açılacak yer-
deki diğer geçici depolama yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel doluluk oranları, başvurunun
yapıldığı gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük müdürlüğünün idari kapasitesi ve geçici
depolama yeri açılmasının öngörüldüğü yerdeki ticari ve sınai yatırımları da dikkate alacak şe-
kilde yapılır. Ön izin başvuruları, dilekçe, Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleri ile birlikte
ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 514 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Geçici depolama yeri bulunmayan yerler
MADDE 514 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 97 nci maddesi kapsamında geçici depo-

lama yeri bulunmayan yerlerdeki eşyanın konulduğu yerin geçici depolama yeri olarak kabul
edilmesine ilişkin başvuru ve buna ilişkin işlemler, gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine bağlı
bulunulan bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır ve Bakanlığa bilgi verilir. Geçici depolama yeri
olarak kabul edilen söz konusu yerlere konulan eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin tamamlan-
masını müteakip bu yerin geçici depolama yeri statüsü sona erer.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 515 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Geçici depolama yeri işleticilerinin gümrüğe karşı sorumlulukları
MADDE 515 – (1) Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlar,

geçici depolama yeri işleticilerince bilgisayar ortamında tutulur.
(2) Geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın geçerli veya zorlayıcı nedenler dışında

ziyanından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk işleticilere
aittir. Bu sorumluluk söz konusu eşyaya ait gümrük vergileri ile Kanunun 236 ncı maddesindeki
cezaların gümrük idaresine ödenmesini de kapsar. Sorumlular hakkında duruma göre ayrıca
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 517 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “geçici
depolama yeri geçici olarak derhal kapatılır” ibaresi “tedbir olarak geçici depolama yerine eşya
girişine izin verilmez” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 518 – (1) Antrepo açma ve işletme izni almak üzere başvuracak gerçek ve

tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne di-
lekçe ile başvurur. Akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere, özel antrepolar için yatırım izni
aranmaz.

(2) Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan ve
ödenmiş sermayesi;

a) Gelişmiş yöre kapsamındakiler için 2.500.000 TL,
b) Normal yöre kapsamındaki iller için 1.000.000 TL,
c) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 500.000 TL,
olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Asgari iki yıldır faaliyette bulunma ve

ödenmiş sermaye miktarının tespitinde, anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya
şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur.

(3) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim
kurulu başkanı ve üyeleri, şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili kişiler ile
şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi
hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, kamu güvenine karşı işlenen suç-
lar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
zimmet, irtikap, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yumma, rüşvet, iftira,
suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiş-
tirme, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Ka-
nunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men
ve Takibine Dair Kanun, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 213
sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için
aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına
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ilişkin fiillerden mahkum olmamış/ceza almamış olmaları şarttır. Limited şirketlerde ortaklar
ile şirket müdürünün söz konusu suçları işlememiş olmaları şarttır. Anonim şirketlerde, şirketin
yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakları;
limited şirketlerde şirket ortakları arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların ise söz
konusu suçları işlememiş olduklarına dair yazılı beyanlarına itibar edilir.

(4) Antrepo açma ve işletme yatırım izni, izin ve devir başvuruları, üçüncü fıkrada sa-
yılan fiillere ilişkin gümrük idaresince sürdürülen suistimal, yolsuzluk veya kaçakçılık kapsa-
mında bir inceleme veya araştırmaya rastlanılması halinde inceleme veya araştırma sonuçla-
nıncaya kadar reddedilir.

(5) Gümrük müdürlüğü başvuruya ilişkin görüşünü başvuru dilekçesi, ilgili Ticaret Si-
cili Gazetesi, imza sirküleri ve üçüncü fıkrada sayılan kişilere ait adli sicil belgeleri ile birlikte
gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne iletir. Bölge müdürlüğü, gümrük gözetimi ve denetimini
olumsuz etkileyecek bir durumun olup olmadığı, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç
bulunup bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında gü-
venli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin görüşleri ile birlikte talebi Bakanlığa
intikal ettirir. Ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme; antrepo
açılacak yerdeki diğer antrepo ve geçici depolama yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel do-
luluk oranları, başvurunun yapıldığı gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük müdürlüğü-
nün idari kapasitesi ve antrepo açılmasının öngörüldüğü yerdeki ticari ve sınai yatırımları da
dikkate alacak şekilde yapılır. Yatırım izni talepleri Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(6) Yatırım izni verilen başvuru sahiplerine yapılacak bildirim tarihinden itibaren altı
ay içerisinde antrepo olarak açılmak istenen tesisin/yerin hazır hale getirilerek ilgili gümrük
müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bu süre içerisinde açılıp işletilmek istenen tesisin/yerin
hazırlanamaması veya gerekli belgelerin sunulamaması halinde söz konusu süre içerisinde ilgili
gümrük müdürlüğü ve bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlıktan ek süre talebinde bulunulması
gerekir. İlgililerce süresi içerisinde başvuru yapılmaması veya ek süre talebinde bulunulmaması
halinde verilen yatırım izni iptal edilmiş sayılır.

(7) Özellikli eşyanın depolanacağı antrepolar ile lojistik faaliyetlerin yürütüldüğü deniz
limanı, havalimanı, gümrüklü sahalar ve lojistik merkezler içerisinde açılacak antrepolarda be-
şinci fıkrada yer alan ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme öl-
çütlerine bağlı kalınmaksızın idarenin genel değerlendirmesi ile yatırım izni talepleri sonuç-
landırılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Genel antrepo açma ve işletme izinleri, açma ve işletme izin belgesinin düzenlen-
diği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak şekilde verilir. Süre sonunda faaliyetine devam
etmek isteyen antrepo işleticileri açma ve işletme iznine ilişkin yürürlükte olan mevzuata uygun
şartların sağlandığını gösteren belgeleri bağlı oldukları gümrük müdürlüğüne ibraz ederek açma
ve işletme izninin geçerlilik süresinin uzatılmasını talep ederler. Söz konusu talep, iznin sona
erdiği tarihten en erken dört ay, en geç bir ay önce yapılır. Bir aydan sonra yapılan başvurularda
gecikme süresi kadar antrepoya eşya girişi durdurulur. Talep gümrük ve bölge müdürlüğünün
görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılarak nihai değerlendirme Bakanlıkça yapılır. Talebin uygun
bulunması halinde izin belgesinin geçerlilik süresi beş yıl uzatılır. Süre sonunda yürürlükte
olan mevzuata uygun şartları yerine getirmeyen genel antrepoların açma ve işletme izinleri
iptal edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 520 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 520 – (1) Antrepo açma ve işletme izni almak isteyen kişilerin Ek-80’in

“I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER” bölümünde belirtilen belgeler ve
Ek-81’de yer alan taahhütname ile antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne başvu-
ruda bulunmaları gerekir.”
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MADDE 15 –Aynı Yönetmeliğin 521 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “534 üncü
maddede” ibaresi “Ek-80’in II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER
bölümünde” olarak, ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasında
yer alan “Antrepo” ibaresinden sonra gelmek üzere “açma ve işletme” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Başvurunun incelenmesi esnasında ilgili gümrük müdürlüğü tarafından antrepo
olarak açılmak ve işletilmek üzere hazırlanan yer için görgü raporu düzenlenir. Görgü raporu;
söz konusu yerin ek-80’in II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER bö-
lümünde belirtilen şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığının ve eşyanın güvenli bir şekilde mu-
hafazasını sağlayacak durumda olup olmadığının yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından
yapılan tespitine ilişkin tüm bilgileri, antreponun özelliğine göre bulunması öngörülen koşulları,
antrepo alanının tam adresini ve özellik arz eden eşyanın depolandığı antrepolarda Ek-80’in
II. Bölümü’nün B kısmında belirtilen şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı hususlarını kapsar.”

“(3) Antrepo açılış taleplerine ilişkin başvurular, yerinde incelemeler de yaptırılmak
suretiyle ilgili antreponun fiziki yapısının bu Yönetmelikte belirtilen vasıf ve şartları haiz olup
olmadığı hususu ile birlikte 518 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen hususlar ve dış ti-
caret politikaları göz önünde bulundurularak gümrük müdürlüğünce incelenir ve görüş de be-
lirtilmek suretiyle talep bölge müdürlüğüne intikal ettirilir. Antrepo açılış talepleri, bölge mü-
dürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 523 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde,
sekizinci fıkrasındaki “idaresine” ibaresi “müdürlüğüne”, onuncu fıkrasındaki “idaresince”
ibaresi “müdürlüğünce” olarak değiştirilmiş; yedinci fıkrasında yer alan “getirmediği” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “ve devralan kişiye ilişkin koşulların sağlanıp sağlanmadığı” ibaresi,
onuncu fıkrasında yer alan “üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “en geç altı ay içerisinde”
ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiştir.

“(6) Antrepoyu devralmak isteyen gerçek veya tüzel kişi tarafından; 518 inci maddenin
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, 519 uncu maddede ve Ek-80’in I. BAŞVURU İÇİN
ARANACAK BİLGİ VE BELGELER bölümünde bahsi geçen tüm şartların sağlandığını ispat
eden belgelerin ve antreponun devrine ilişkin düzenlenen sözleşmenin ilgili gümrük idaresine
ibraz edilmesi gerekir.”

“(11) Devrin şirket birleşmesi, bölünmesi veya tür değiştirmesi nedeniyle gerçekleşmesi
halinde 518 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz ve antrepoyu devret-
mek isteyen eski işleticinin antreponun fiziki alanına ilişkin sağladığı mevcut koşulların antrepo
izninin geçerlilik süresinin bitimine kadar korunması yeterlidir. Sadece antrepo işletme izninin
devredilmesi durumlarında devralmak isteyen işleticinin antreponun fiziki alanına ilişkin mer’i
mevzuatla getirilen şartları yerine getirmesi gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 524 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 524 – (1) Antrepolarda yapılmak istenilen ve antrepo planında değişiklik

yapılmasını gerektiren tadilat, genişletme ve daraltma talepleri antreponun mevcut işletmeci-
sinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediğinin incelenmesi neticesine göre gümrük
müdürlüğünün görüşü ile birlikte bölge müdürlüğüne aktarılır ve bölge müdürlüğünce sonuç-
landırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Genişletme ve daraltma taleplerinde antrepo işletme iznine
hak kazanılmasından sonra talep edilen değişikliğe ilişkin gerçekleştirilen mevzuat değişiklik-
leri dikkate alınır. Söz konusu talepler dışında kalan ve antrepo planında değişiklik yapılmasını
gerektirmeyen değişiklik talepleri ise gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır ve bölge müdür-
lüğünce Bakanlığa bilgi verilir.

(2) Antreponun aynı gümrük idaresi denetiminde bulunan başka bir adrese taşınması
talepleri ile akaryakıt antrepolarına ilişkin tank ilavesi talepleri gümrük müdürlüğünce görüş
belirtilmek suretiyle bölge müdürlüğüne intikal ettirilir. Talep bölge müdürlüğünün görüşü ile
birlikte Bakanlığa aktarılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır.
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(3) Bu madde kapsamında yapılacak değişiklik; akaryakıt antrepolarında tank ilavesi
ise Ek-80’in I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER bölümünün 1-a, 1-b,
1-g, 1-h maddelerinde belirtilen belgeler, bunun dışında kalan değişiklikler için ise, değişikliğin
özelliğine göre gerekli görülen belgeler ibraz edilir ve her türlü değişiklik başvurusunda yapı-
lacak değişikliğe ilişkin bütün ayrıntılar başvuru dilekçesinde belirtilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkrada yer alan işlemlere ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavi-
rince tespit raporu düzenlenir. İznin Bakanlıkça verildiği durumlarda tespit raporları Bakanlığa
da (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) gönderilir. Birinci ve ikinci fıkra kapsamı dışında
kalan ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektirmeyen değişiklik talepleri için yetki-
lendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenmez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 525 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iş-
leticilerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “518 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları
ile” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Gümrükler Genel Müdürlüğü kontrolörleri
ve stajyerleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

“(10) Bu maddenin uygulanmasında, Ek-80’in II. ANTREPOLARDA ARANACAK
ŞART VE NİTELİKLER bölümünün “C. ANTREPO ŞARTLARINA İLİŞKİN KUSURLAR”
kısmında yer alan hafif, orta ve ağır kusurlar dikkate alınır. Yapılan inceleme, denetim veya iş-
lemlerde antrepoda Ek-80’de sayılan kusurların tespiti halinde antrepo işleticilerine ilk tebligat
tarihinden başlamak üzere “Hafif Kusur”da üç ay, “Orta Kusur”da bir ay süre verilerek yü-
kümlülüklerin yerine getirilmesi bildirilir ve bu sürede antrepoya eşya girişine izin verilir. “Ha-
fif Kusur” veya “Orta Kusur”un verilen süre içerisinde giderilememesi ile “Ağır Kusur” du-
rumlarında antrepoya eşya girişine izin verilmez ve ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır. Bu fıkra
kapsamında verilen süreler en fazla bir kez ve verilen süre kadar uzatılır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 534 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan
"iskele veya şamandıradan" ibaresi “iskele, platform veya şamandıradan” olarak değiştirilmiş
ve beşinci fıkrasında yer alan “Ek-81/A ve ek-81/B’de” ibaresi “Ek-80’de” olarak değiştiril-
miştir.

“(1) Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Ek-80’in
“II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER” bölümünde belirtilen koşul-
lar aranır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 535 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 536 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(7) Bu defterde; Ek-83’teki tablo muhteviyatı asgari bilgiler yer alır.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 541 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Akaryakıt antrepoları, benzin türleri, ham petrol, nafta (hammadde ve solvent nafta

hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri, bio dizel ile sıvılaştırılmış petrol ga-
zının (LPG) dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü genel veya özel antrepolardır. Akar-
yakıt konulan antrepoların mal tahmil ve tahliyesinde kullanılan boru hatları da antreponun
mütemmim cüzü sayılır. Antrepo izninde antrepo tipi de gösterilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 542 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
altıncı fıkrasının (e) bendinde yer alan “17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak sayılan
ürünlerin” ibaresi “Benzin türleri, nafta (hammadde ve solvent nafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı,
motorin türleri, fuel-oil türleri, bio dizel ile sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG)” olarak değiş-
tirilmiş; sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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“(1) Dökme gelen sıvılar tanklara konulur. Tanklara konulan sıvıların ölçümlerinin uy-
gun yöntem ve cihazlarla yapılması esastır. Ancak, denizyoluyla gelen veya giden benzin türleri,
nafta (hammadde ve solvent nafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri,
bio dizel ile sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) akaryakıt antreposuna girişinde ve antrepodan
çıkışında Ek-80’in II. Bölümü’nün B kısmının 16 ncı maddesinde belirtilen sayaçlar ile ölçüm
yapılır. Sayaçla ölçüm yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Yurtdışına tran-
sit edilecek olması durumu hariç olmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek hallerde bu eşya, sayaç
sistemi ile ölçümünün yapılması koşuluyla antrepoya alınmaksızın doğrudan başka bir gümrük
rejimine tabi tutulabilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 553 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Ayrı dosya açılması, açma ve işletme izin belgesi düzenlenmesi ve harçların tahsili
MADDE 553 – (1) Gümrük idarelerinin gözetim ve denetimi altında bulunan her antrepo

ve geçici depolama yeri için bu idarelerde ayrı bir dosya açılır. Bu dosyalarda izinler, yazışmalar
ve benzeri belgeler muhafaza edilir. Antrepolar ve geçici depolama yerleri kapatılsa dahi, bu
belgeler kapanış tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır.

(2) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olan ve harca tabi bulunan
antrepo ve geçici depolama yerleri açma izni belgelerine ilişkin harcın peşin olarak ödenmesi,
harcın ödenmesini müteakip söz konusu belgenin düzenlenmesi gerekmektedir. Harç ödenme-
den açma ve işletme izin belgesi verilmesi halinde, bu belgelere ilişkin harçlardan belgeleri
veren memurlar mükellef ile müteselsilen sorumludurlar. Her yıl tahsil edilecek bu harçlar, antrepo
veya geçici depolama yerlerinin bağlı bulunduğu vergi dairesince tahsil edilir.

(3) Açma ve işletme izin belgeleri ile açma izin belgelerinin verilmesi ve bu belgelere
ait harçların tahsiline ilişkin olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

a) Antrepo ve geçici depolama yerlerine ilişkin izin yazısının gümrük idaresine intikal
etmesini müteakip, harcın ödenmesi için, vergi dairesine bir yazı yazılır; aynı zamanda bu ya-
zının bir örneği firma yetkilisine elden verilir.

b) Açma ve işletme harcının veya açma harcının tahsil edildiğine dair vergi dairesi mak-
buzunun veya yazısının ilgili tarafından yedi gün içinde gümrük müdürlüğüne ibrazı halinde,
Açma ve İşletme İzin Belgesi veya Açma İzin Belgesi gümrük idaresince düzenlenerek ilgili-
sine verilir. Söz konusu belgeler bizzat gümrük müdürü veya vekili tarafından imzalanır.

c) Açma ve işletme harcı toplamı veya açma harcının tahsil edildiğine dair Vergi Dairesi
makbuzu veya yazısının, Vergi Dairesine muhatap yazının ilgiliye verildiği tarihten itibaren
yedi gün içinde gümrük müdürlüğüne ibraz edilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren
on beş gün içinde bir müzekkere ile durumun aynı vergi dairesine bildirilmesi, ayrıca bu süre
içinde ilgiliye gönderilecek yazıda söz konusu harcın yatırılması gerektiği, aksi takdirde verilen
iznin iptal edileceği hususu bildirilir.

ç) Açma ve İşletme İzin Belgesinin ilgili bulunduğu antreponun veya geçici depolama
yerinin görülebilir bir yerine asılacağı ilgilisine tebliğ edilir. Denetimler sırasında bu belgelerin
yerinde bulunup bulunmadığına dikkat edilir.

d) Açma ve işletme harçları yatırılmadan izin belgesi düzenlenmez ve söz konusu yere
eşya girişine izin verilmez.

e) Bu yerler kapatıldığında söz konusu belgeler geri alınarak dosyasında muhafaza edilir.
(4) Açma ve işletme izin belgelerinin verildiği tarihi takip eden yıllarda da bu harçların

tahsilini sağlamak amacıyla işleticilerin mükellefiyet kayıtlarının bulunduğu vergi dairesine
bildirilir. Gümrük müdürlüklerince düzenlenen antrepo ve geçici depolama yerleri açma ve iş-
letme izin belgelerinde, harca konu değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren on beş gün
içerisinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa bildirilmesi gerekir.
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(5) Antrepolara veya geçici depolama yerlerine ilişkin yıllık harcın Ocak ayı sonuna
kadar yatırıldığına ilişkin makbuzun gümrük idaresine ibraz edilmemesi halinde, bu antrepolara
ve geçici depolama yerlerine eşya girişine izin verilmez.

(6) Antrepo ve geçici depolama yerlerinin gerek ilgilinin isteği, gerekse idarece re'sen
kapatılması üzerine kapatma işleminin gerçekleşmesini müteakip ilgili vergi dairesine durum
bir yazı ile bildirilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 48 ilâ 51 numaralı ekleri ekteki şekilde değiştirilmiş,
33 ilâ 47.05 numaralı ekleri ile 82 numaralı ekinin 14, 16 ve 36 ncı satırları yürürlükten kaldı-
rılmış, aynı Yönetmeliğin eki Ek-52 ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin Ek-80 ve Ek-81’i ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-81/A
ve Ek-81/B’si yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin Ek-82’sindeki tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-83 eklenmiştir.
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Mevcut antrepoların durumu
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 519 uncu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında an-

trepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren, Ek-80’de belirtilen kusur durumuna göre belirlenen eksikliklerin giderilmesi için hafif
kusurda bir yıl, orta kusurda iki yıl ve ağır kusurda üç yıl süre tanınır ve eksiklik bulunan hu-
susların süre sonuna kadar Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi gerekir.

(2) Ek-80’in II. bölümünün “A-GENEL ÖZELLİKLER” kısmının (m) ve (n) bentleri
ile aynı bölümün “B-ÖZELLİK ARZ EDEN EŞYANIN DEPOLANDIĞI ANTREPOLARIN
ÖZELLİKLERİ” kısmının 13 üncü maddesi, “C-ANTREPO ŞARTLARINA İLİŞKİN KU-
SURLAR” bölümünde ağır kusur olarak sayılmakla birlikte;

a) Antrepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için (m) ve (n) bentleri hafif kusur
olarak değerlendirilir ve bunlar hakkında hafif kusura ilişkin hükümler uygulanır.

b) Antrepo açma ve işletme izni bulunan akaryakıt antrepoları için 13 üncü maddede
belirtilen iskele veya platforma bağlı olma şartı, açma ve işletme izni süresinin uzatılmasında
aranmaz ve bu şartın sağlanmaması kusur olarak değerlendirilmez.”

“Demiryolu ile yapılan taşımalarda teminat uygulaması
GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Demiryolu ile yapılan taşımalarda, 1/11/2017 tarihine kadar

tüm taşıma işlemlerinde; bu tarihten sonra ise sadece 235 inci madde çerçevesinde basitleşti-
rilmiş usulde yapılan taşıma işlemlerinde teminat aranmaz.”

MADDE 30 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci maddesi 15/8/2017 tarihinde,
b) 6 ncı maddesi 1/11/2017 tarihinde,
c) 21 inci ve 28 inci maddeleri 1/1/2018 tarihinde,
ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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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

14- 10/1/2013 28524

15- 7/2/2013 28552

16- 5/4/2013 28609

17- 15/5/2013 28648

18- 12/6/2013 28675

19- 3/8/2013 28727

20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)

21- 21/5/2014 29006

22- 2/12/2014 29193

23- 31/1/2015 29253

24- 18/2/2015 29271

25- 13/3/2015 29294

26- 13/5/2015 29354

27- 30/6/2015 29402

28- 20/8/2015 29451

29- 22/1/2016 29601

30- 13/2/2016 29623

31- 29/3/2016 29668

32- 7/10/2016 29850

33- 12/1/2017 29946
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sulak Alan-
ların Korunması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r), (v) ve (çç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“r) Mutlak koruma bölgesi: Koruma bölgeleri içerisinde yer alan, su kuşlarının yoğun
ve toplu olarak kuluçka yaptığı, konakladığı veya kışladığı alanlar; nadir ve nesli tehlikedeki
kuş türlerinin önemli üreme bölgeleri, uluslararası ölçütlere göre tehlike sınırı en az hassas dü-
zeyinde olan türlerin bağımlı oldukları habitatlar ile nesli tehlikede ve dar yayılışlı olup ko-
runması gerekli doğal bitki türlerinin bulunduğu bölgeleri,”

“v) Sulak alan sınırı: Ulusal ve mahalli öneme haiz sulak alanlarda tampon bölge sını-
rından geçen hattı,”

“çç) Tampon bölge: Sulak alan havzasının coğrafi durumu, topoğrafik özellikleri ve
arazinin mevcut kullanım durumuna göre; sulak alan ekosistemini korumak maksadı ile tanım-
lanan ve sulak alanın su toplama sınırını geçmeyen veya topoğrafik, coğrafik olarak bir sınır
değeri bulunmayan düz alanlarda ise varsa sürdürülebilir kullanım bölgesi, yoksa hassas ko-
ruma bölgesi sınırından itibaren en az 2500 metre mesafeden geçen bölgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Sulak alanların ekolojik karakterini ve fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyecek
ölçüde yerüstü ve yeraltı suyu alınamaz, sistemi besleyen akarsular ile diğer yüzey suların yön-
leri izinsiz değiştirilemez veya sistemde su depolanamaz. Sulak alanlardaki su rejimini etkile-
yebilecek her türlü faaliyet için planlama aşamasında ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar
Alanlarında Genel Müdürlüğün, diğer sulak alanlarda ise Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü
alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Turba çıkarmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler başvuru formu ile

Bölge Müdürlüğüne başvurur. Bölge Müdürlüğünün uygun görmesi halinde Turba Çıkarımı
İzin Belgesi düzenlenerek izin verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Koruma bölgeleri Bakanlığın koordinasyonunda belirlenecek uzmanlarca arazide
yapılan inceleme ve değerlendirmelerle belirlenir ve uygun ölçekte haritaya işlenir. Koruma
bölgeleri; ulusal öneme haiz sulak alanlarda ulusal komisyonun onayı ile mahalli öneme haiz
sulak alanlarda mahalli komisyonun uygun görüşünü müteakip Genel Müdürlük onayı ile yü-
rürlüğe girer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Kontrollü kullanım bölgesi olarak belirlenen alanlar içinde gerçekleştirilecek Ek-1’de
yer alan faaliyetler için ayrıca ekosistem değerlendirme raporu hazırlanarak, faaliyetin sulak
alana muhtemel etkileri önleyici ve telafi edici tedbirler tadat edilerek, ilgili idare tarafından
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bu tedbirlerin ne şekilde alınacağı, nasıl izleneceği, risk ve tehlike göstergelerinin neler olduğu,
ekosistem raporu ekinde taahhüt edilerek, gerektiğinde Bakanlıkça alınması istenen ilave ted-
birlere de uyacağı taahhüt edilir. Ek-2’de yer alan faaliyetler için tampon bölge uygulama esas-
ları geçerlidir. Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak bu bölgelerdeki uygulamalar, sorumlu
kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. İzin belgesi tanzim edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ek-2’de belirtilen faaliyetlerin yapımı ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar

Alanlarında Genel Müdürlüğün, mahalli öneme haiz sulak alanlarda ise ilgili Bölge Müdürlü-

ğünün iznine tabidir. Bu listede yer alan faaliyetler için Bakanlıkça belirlenecek başvuru formu

çerçevesinde, bu Yönetmelik kapsamındaki alanlar için gerekli ekosistem değerlendirme raporu

ile birlikte Bölge Müdürlüğüne müracaat edilir, müracaat başvuru tarihinden itibaren en geç

bir ay içerisinde sonuçlandırılır. Ek-2 listesinde yer alan faaliyetlerin hangilerinden ekosistem

değerlendirme raporu isteneceğine faaliyetin alana ve ekosisteme olan etkisi dikkate alınarak

Bakanlıkça karar verilir. ÇED süreci kapsamında Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanan

faaliyetlerden tekrar rapor hazırlanması istenmez. Ekosistem değerlendirme raporunda telafi

edici ve önleyici tedbirlerin yeterli görülmesi halinde başvuru sahibine izin belgesi verilir. Bu

faaliyetler için verilecek izin belgeleri beş yıl süre ile geçerli olup, süre bitiminde Bakanlıkça

belirlenen şartlara uyulduğunun tespitini müteakip yenilenir. Gerektiğinde ilave tedbirlerin

alınması sağlanır ya da faaliyete son verilir. İzin belgelerinde belirtilen şartlara uyulmaması

halinde Bakanlık verilen belgeleri iptal yetkisine sahiptir. Mevcut izinli tesislere yapılacak

ilave tesisler için izin belgesinin yenilenmesi gerekmektedir. Faaliyetin uzun süreli bir yatırım

olması halinde, faaliyet sahibi tarafından, Bakanlıkça belirlenecek ilave tedbirlerin alınacağı

taahhüt edildikten sonra faaliyete izin verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Mevsimsel ve daimi akarsularda sulak alan koruma bölgeleri belirlenmez. Bu alan-

larda koruma ve kullanım esasları mahalli sulak alan komisyonlarınca belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) Bir sulak alanın Milli Park, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Yaban

Hayatı Koruma Sahası, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Tabiat Varlığı, Doğal Sit veya Özel

Çevre Koruma Bölgesi statüsü var ise; Yönetim Planı hazırlanma sürecinde mevcut koruma

statüsü ile ilgili hükümler dikkate alınır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/4/2014 28962
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 4)

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, basitleştirilmiş usuller kapsamında belirlenecek

usul ve esaslar saklı kalmak üzere, eşyanın ortak transit rejimi ve ulusal transit rejimi çerçeve-
sinde taşınmasında uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uy-

gun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme, 27/10/1999 tarihli ve
4458 sayılı Gümrük Kanununun 84 ilâ 92 nci maddeleri ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 212 ilâ 244 üncü maddelerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ATS cihazı: Araç Takip Sistemi mobil ünitesini,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Beyan sahibi: Rejim hak sahibi sıfatıyla kendi adına veya doğrudan ya da dolaylı

temsil yoluyla rejim hak sahibi hesabına bir transit beyanında bulunan kişiyi,
ç) Birlik: Avrupa Birliğini,
d) GRN: Teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem

tarafından verilen teminat referans numarasını,
e) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
f) LRN: Transit beyanına ilişkin verilerin hareket gümrük idaresine elektronik ortamda

iletilmesi üzerine sistem tarafından verilen yerel referans numarasını,
g) MRN: Hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılan beyannameye sistem tara-

fından verilen ana referans numarasını,
ğ) Sistem: Ortak ve ulusal transit rejimlerine ilişkin işlemlerin yürütüldüğü Yeni Bilgi-

sayarlı Transit Sistemini (NCTS),
h) Sözleşme: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi,
ı) Topluluk: Avrupa Topluluğunu,
i) TRB: Transit Refakat Belgesini,
j) YGM: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirini,
k) Yönetmelik: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Teminatlar ve Kefil

Teminatlara ilişkin genel hususlar
MADDE 4 – (1) Ulusal ve ortak transit rejimlerinde teminat tek bir transit işlemini

kapsayan bireysel teminat veya birden fazla işlemi kapsayan kapsamlı teminat şeklinde olabilir.
Bireysel ve kapsamlı teminat türleri birlikte kullanılabilir.
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(2) Teminat aranmayan haller dışında, transit beyanında teminata ilişkin bir bilgi bu-
lunmadığı veya gerekli teminatın hareket gümrük idaresine sunulmadığı durumlarda beyanna-
me kabul edilmez.

(3) Teminat miktarının yetersiz olduğunun anlaşıldığı hallerde hareket gümrük idaresi
doğabilecek gümrük yükümlülüğünün tamamını kapsayan bir teminat verilmeden transit rejimi
çerçevesinde eşyayı serbest bırakmaz.

(4) Transit rejimi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin gerekli teminatın hesaplanmasında
aynı eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması durumunda uygulanabilir ithalat vergileri dâhil
en yüksek oranlar esas alınarak hesaplanmak suretiyle doğabilecek gümrük vergilerinin tam
tutarı dikkate alınır. Bu çerçevede, eşyanın serbest dolaşımda olması, tercihli tarife veya kota
uygulaması dikkate alınmaz. Ayrıca, ortak transit rejimi kapsamı işlemlerde serbest dolaşımda
bulunan eşya serbest dolaşımda bulunmayan eşya olarak kabul edilir.

(5) Bakanlık, bireysel teminatın kullanılmasına izin verilmeyeceği durumları belirle-
meye yetkilidir.

Teminat gümrük idaresi
MADDE 5 – (1) Teminat gümrük idaresi;
a) Kapsamlı teminat için Gümrükler Genel Müdürlüğü veya yetkilendirildiği durum-

larda başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu yerden sorumlu
gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü,

b) Bireysel teminat için hareket gümrük idaresidir.
(2) Teminat gümrük idaresi, sunulan teminatı kabule, izlemeye ve iptale yetkilidir.
(3) Teminat gümrük idaresine sunulan teminat mektupları, kefilin 14 üncü maddenin

birinci ve ikinci fıkrasındaki koşullara uygun olduğunun ve usulüne uygun olarak düzenlendi-
ğinin tespit edilmesini müteakip kabul edilir. Teminat gümrük idaresi, teminat mektubunun bir
fotokopisini saklar ve teminat mektubunun aslını ilgili Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne gön-
derir.

(4) Teminat gümrük idaresi, teminatın iptali durumunda, iptalin hangi tarihten itibaren
geçerli olacağını gecikmeksizin sisteme kaydeder ve gerektiğinde ilgili gümrük idarelerine bil-
dirir.

(5) İptalin geçerli olduğu tarihten itibaren, teminat gümrük idaresince, ilgili teminatın
kullanıldığı tüm transit işlemlerinin ibra edildiği tespit edilmediği sürece, teminat mektubu
iade edilmez.

Teminat sertifikası ve belgeler
MADDE 6 – (1) Transit işlemlerinde;
a) Bireysel teminat mektubu ek-1 ve ek-2’de,
b) Kapsamlı teminat mektubu ek-3 ve ek-4’te,
c) Kapsamlı teminat sertifikası ek-5 ve ek-6’da,
ç) Teminattan vazgeçme sertifikası ek-7 ve ek-8’de,
yer alan örneğe uygun olur.
(2) Teminat gümrük idaresi, kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izninde ön-

görülen yükümlülük, kısıtlama veya ayrıcalıkları sertifikaların “özel gözlemler” kutusuna aşa-
ğıda belirtilen şekilde yazarak tasdik eder:

a) “Sadece ... hareket gümrük idaresinde geçerli”,
b) “Sadece Fasıl ... eşyası için geçerli”,
c) “Tarife pozisyonu ve eşya kıymeti beyanı zorunluluğu”.
(3) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikalarının basımından Bakanlık

sorumludur.
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Bireysel teminat
MADDE 7 – (1) Bireysel teminat;
a) Tedavülde olan nakit Türk Lirası, işlem tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından

ilan edilecek değerleri üzerinden kabul edilen hazine tahvil ve bonoları ve T.C. Merkez Bankası
tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği döviz kuru üzerinden hesaplanan dövizler,

b) Ortak transit işlemlerinde ek-1’de; ulusal transit işlemlerinde ise ek-2’de yer alan
teminat mektubu,

şeklinde olabilir.
Kapsamlı teminat izin başvurusu ve iznin verilmesi
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 230 uncu maddesinde belirtilen genel koşulları sağlayan

ve kapsamlı teminat izni için başvuran kişi, ek-9’da yer alan başvuru formu ile birlikte Yönet-
meliğin 232 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelere ilave olarak, başvurusunda;

a) Talep edilen referans tutara,
b) Kağıt usulde işlem yapıldığında kapsamlı teminatın kanıtı olarak kullanılmak üzere,

talep edilen TC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası adedine,
ilişkin bilgilere yer verir.
(2) İzin makamı, başvuru sahibinin kapsamlı teminat iznine ilişkin koşulları yerine ge-

tirip getirmediğini kontrol eder. Yapılan değerlendirme sonucunda iznin verilmesinin uygun
bulunup bulunmadığı başvuru sahibine bildirilir.

(3) İznin verilmesinin uygun bulunması halinde, teminat gümrük idaresince referans
tutarın belirlenmesinde başvuru sahibince talep edilen tutar dikkate alınır.

Kapsamlı teminat mektubu ve sertifikaya ilişkin işlemler
MADDE 9 – (1) Kapsamlı teminat izin başvurusunun teminat gümrük idaresince kabul

edildiğinin izin sahibine bildirilmesini müteakip en geç üç ay içerisinde, referans tutar üzerin-
den hesaplanan teminat tutarını kapsayan ve ortak transit işlemlerinde ek-3, ulusal transit iş-
lemlerinde ise ek-4’te yer alan örneğe uygun teminat mektubu, banka teyit yazısı ve imza sa-
hiplerine ait imza sirkülerleri ile birlikte doğrudan kefil tarafından teminat gümrük idaresine
sunulur. Söz konusu sürenin geçirilmesi durumunda teminat gümrük idaresi başvuru belgele-
rinin yenilenmesini isteyebilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca teminat gümrük idaresine sunulan teminat mektubunun usu-
lüne uygun olarak düzenlendiğinin tespit edilmesini müteakip teminat gümrük idaresince, ek-
10’a uygun olarak düzenlenen izin belgesi ile birlikte, teminatın sisteme tanımlanması üzerine
her bir teminat mektubu için sistem tarafından üretilen teminat referans numarasını (GRN) da
içeren ek-5 ve ek-6’da yer alan sertifikalardan uygun olanı rejim hak sahibine iletilir (Birinci
Düzey Kapsamlı Teminat Kullanıcısı).

(3) GRN’ler sisteme teminat mektubunun teminat gümrük idaresince kabulü tarihinden
itibaren iki yıl geçerli olacak şekilde tanımlanır ve bu kapsamda düzenlenen sertifikaların ge-
çerlilik süresi iki yıldır.

(4) Sistemde tanımlı GRN’lerin ve sertifikaların geçerlilik süresinin uzatılması için,
geçerlilik süresinin dolmasından en geç bir ay önce ilgili sertifika aslı ile birlikte teminat güm-
rük idaresine yazılı olarak başvurulur.

(5) Teminat mektubunun teminat gümrük idaresince kabulü tarihinden itibaren 6 ay
geçmedikçe söz konusu teminat mektubunun iadesi talep edilemez.

Referans tutar ve kapsamlı teminat tutarı
MADDE 10 – (1) Kapsamlı teminat tutarı, kapsamlı teminat izni çerçevesinde izin sa-

hibince teminat gümrük idaresine sunulan tutardır.
(2) Referans tutar, izin sahibinin kapsamlı teminat sisteminden faydalanmasını teminen

teminat gümrük idaresince onaylanan ve sisteme tanıtılan tutardır.
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(3) Herhangi bir indirim veya vazgeçme uygulaması söz konusu olmadığında, kapsamlı
teminat tutarı referans tutara eşittir.

(4) Kapsamlı teminat izni çerçevesinde, ortak transit işlemlerinde ek-3, ulusal transit
işlemlerinde ise ek-4’te yer alan ve teminat gümrük idaresine sunulan her teminat mektubu
karşılığında bir referans tutar belirlenir.

Kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçme
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 230 uncu maddesinde belirtilen genel koşulları sağla-

yan ve kapsamlı teminatta indirim veya teminattan vazgeçme izni için başvuran kişi, Ek-9’da
yer alan başvuru formu ile birlikte Yönetmeliğin 232 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belge-
lere ilave olarak;

a) Kapsamlı teminatta indirim veya teminattan vazgeçme için bu maddede yer alan ek
koşullara,

b) Teminattan vazgeçme izni için kağıt usulde işlem yapıldığında kullanılmak üzere ta-
lep edilen TC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası adedine,

ilişkin bilgi ve belgeleri sunar.
(2) Kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçme başvuruları en az 2 milyon TL

tutarındaki kapsamlı teminat mektupları için yapılır. İzin sahibine ait, teminat gümrük idare-
since kabul edilerek sisteme tanımlanmış birden fazla teminat mektubu bulunması durumunda,
hangisi için talepte bulunulduğu başvuruda belirtilir.

(3) Kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçme başvurusunda aşağıdaki ortak
koşullar aranır:

a) Başvurunun kayda alındığı tarih itibarıyla, son 1 ay içerisinde tescil edilmiş beyan-
nameler hariç olmak üzere, başvuruya konu GRN kapsamında tescil edilen ve nihai statüye
getirilmemiş beyanname sayısının, toplam beyanname sayısının %1’ini ve her durumda 200
adeti aşmaması,

b) Başvurunun kayda alındığı tarihten önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, ek-11’e
uygun olarak yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen raporda, başvuru sahibinin genel
kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun bir muhasebe sistemine ve şirket büyüklüğüne uygun
bir idari örgütlenmeye sahip olduğunun, mali yapısının sağlam olduğunun, yükümlülüklerini
karşılayacak yeterli mali kaynağa sahip olduğunun ve referans tutar ile kapsamlı teminat tutarı
arasındaki farkı karşılayacak kadar öz kaynağının bulunduğunun gösterilmesi.

(4) İzin sahibinin (Birinci Düzey Kapsamlı Teminat Kullanıcısı) başvurusu üzerine,
başvurunun kayda alındığı tarih itibarıyla, üçüncü fıkrada sayılan koşullara ek olarak;

a) Başvuruya konu GRN’nin en az bir yıldır sisteme tanımlı olması,
b) Son bir yıl içerisinde başvuruya konu GRN kapsamında en az 1000 transit beyanı

ile taşıma yapılmış olması,
c) Son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 1’ini aşan sayıda, Kanunun

235 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ceza uygulanmamış olması,
ç) Son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 4’ünü aşan sayıda, birinci fıkrası

hariç Kanunun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,
koşullarının birlikte sağlanması durumunda, teminat mektubuna ilişkin kefil tarafından

düzenlenen ek-12’de yer alan zeyilnamenin teminat gümrük idaresince kabul edilmesini mü-
teakip kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %50’sine eşit olacak şekilde referans tutar artırılır
(Referans tutar, kapsamlı teminat tutarının 2 katı olacak şekilde sisteme tanımlanır) (İkinci Dü-
zey Kapsamlı Teminat Kullanıcısı).

(5) Dördüncü fıkra kapsamında indirimden yararlanan izin sahibinin (İkinci Düzey
Kapsamlı Teminat Kullanıcısı) başvurusu üzerine, başvurunun kayda alındığı tarih itibarıyla
üçüncü fıkrada sayılan koşullara ek olarak,
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a) Başvuruya konu GRN’nin en az iki yıldır İkinci Düzey Kapsamlı Teminat Kullanıcısı
olarak kullanılıyor olması,

b) Son bir yıl içerisinde başvuruya konu GRN kapsamında en az 2000 transit beyanı
ile taşıma yapılmış olması,

c) Son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 0,75’ini aşan sayıda, Kanunun
235 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ceza uygulanmamış olması,

ç) Son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 3’ünü aşan sayıda, birinci fıkrası
hariç Kanunun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,

koşullarının birlikte sağlanması durumunda, teminat mektubuna ilişkin kefil tarafından
düzenlenen ek-12’de yer alan zeyilnamenin teminat gümrük idaresince kabul edilmesini mü-
teakip kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %30’una eşit olacak şekilde referans tutar artırılır
(Referans tutar, kapsamlı teminat tutarının 3,33 katı olacak şekilde sisteme tanımlanır) (Üçüncü
Düzey Kapsamlı Teminat Kullanıcısı).

(6) Beşinci fıkra kapsamında indirimden yararlanan izin sahibinin (Üçüncü Düzey Kap-
samlı Teminat Kullanıcısı) başvurusu üzerine, başvurunun kayda alındığı tarih itibarıyla, üçün-
cü fıkrada sayılan koşullara ek olarak,

a) Başvuruya konu GRN’nin en az üç yıldır Üçüncü Düzey Kapsamlı Teminat Kulla-
nıcısı olarak kullanılıyor olması,

b) Son bir yıl içerisinde başvuruya konu GRN kapsamında en az 4000 transit beyanı
ile taşıma yapılmış olması,

c) Son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 0,5’ini aşan sayıda, Kanunun
235 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ceza uygulanmamış olması,

ç) Son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan sayıda, birinci fık-
rası hariç Kanunun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,

d) İzin sahibinin, ortak transit işlemleri için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı’nca düzenlenmiş C2 veya L2 türü yetki belgelerinden birine, ulusal transit işlemleri
için ise söz konusu Bakanlıkça düzenlenmiş C2, K veya L türü yetki belgelerinden birine sahip
olması,

e) (d) bendine konu belgeler kapsamında özmal olarak, en az 100 adet çekicinin ve top-
lamda en az 200 taşıtın kayıtlı olması,

f) Transit rejimi kapsamında yapılan taşımalarda, taşıtların uydu üzerinden takibine im-
kan veren elektronik sistem kullanıldığının ilgili belgelerle tevsik edilmesi,

g) İzin sahibinin, Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza
atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşla-
rınca düzenlenen ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001 ve ISO 27001
sertifikalarına sahip olması,

ğ) Başvurunun kayda alındığı tarihten önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, ek-11’e uy-
gun olarak yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen raporda, başvuru sahibinin, referans
tutarın beş katını karşılayacak kadar öz kaynağının bulunduğunun, son üç yılda cari oranın
1,1’in altına düşmemesi kaydıyla son üç yıllık cari oran ortalamasının asgari 1,4 olduğunun
ve özvarlık/pasif oranı ortalamasının asgari 0,5 olduğunun gösterilmesi,

h) İzin sahibinin, son üç yıl içerisinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun uyarınca takibata uğramadığına ve en az 5 yıldır kurumlar vergisi mükellefi
olduğuna ilişkin vergi dairesinden alınacak belgenin bulunması,

koşullarının birlikte sağlanması durumunda anılan GRN için sistemde tanımlı olan tu-
tara kadar teminattan vazgeçme tanınır (Dördüncü Düzey Kapsamlı Teminat Kullanıcısı). İzin
sahibine ait tüm GRN’ler esas alındığında, teminattan toplamda vazgeçilecek miktar, firmanın
ödenmiş sermayesinin beşte birinden fazla olamaz.

1 Ağustos 2017 – Sayı : 30141                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 171



(7) İzin makamınca, kapsamlı teminatta indirim veya teminattan vazgeçme iznine ilişkin
koşulların sağlanmadığının tespit edilmesi halinde iznin verilmesinin uygun bulunmadığı baş-
vuru sahibine bildirilir.

(8) Teminattan vazgeçme izninin verilmesi durumunda, Ek-10’a uygun olarak düzen-
lenen izin belgesi ile birlikte Ek-7 ve Ek-8’de yer alan sertifikalardan uygun olanı rejim hak
sahibine iletilir. Rejim hak sahibinin, beşinci fıkra uyarınca ilgili GRN için sistemde tanım-
lanmış olan tutardan yararlandırılmasına devam edilerek ilgili teminat mektubu 13 üncü madde
hükümleri çerçevesinde iade edilir.

Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izninin yeniden değerlendirilmesi ve
iptali

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan du-
rumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izni, du-
rumun niteliğine göre, izin makamı tarafından yeniden değerlendirilebilir, düzeltilebilir, izin
makamınca belirlenecek süre boyunca askıya alınabilir ya da iptal edilebilir. Yapılan değerlen-
dirme ve işlem sonucu izin sahibine bildirilir ve sisteme de gerekli kayıt yapılır.

(2) İznin iptali veya düzeltilmesine yönelik işlemin yürürlük tarihi, izin sahibine bildi-
rilir. Bununla birlikte, izin sahibinin haklı gerekçeleri söz konusu olduğunda izin makamı, iptal
veya düzeltmenin yürürlüğe giriş tarihini erteleyebilir.

(3) İzin makamı, birinci fıkra kapsamında kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme
izninin yeniden değerlendirilmesinde;

a) İzin sahibinin güvenilirliğini,
b) Devam eden araştırma usullerinin sayısını,
c) İbra edilmeyen transit rejimleri ile ilgili kefile gönderilen bildirimlerin sayısını,
ç) İzin sahibinin, gümrük mevzuatı ile ilgili diğer yükümlülüklere uyma ve ödemelerini

yerine getirme durumunu,
dikkate alır. Bu çerçevede izin sahibinden kayıtlarını sunması istenebilir.
(4) Kapsamlı teminat sertifikalarının süre uzatımı veya değiştirilmesi gerektiği durum-

larda iznin verilebilmesi için gerekli şartların geçerliliği teminat gümrük idaresince gözden ge-
çirilebilir. Kapsamlı teminat izni, kapsamlı teminatta indirim veya teminattan vazgeçme için
gerekli koşulların kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, izin sahibine şartları yeniden sağ-
layabilmesi için 30 gün süre verilir. Bu süre içerisinde iznin aynı şekilde devam ettirilebilmesi
için gerekli şartların sağlanamaması durumunda, duruma göre; izin sahibinin şartları sağlana-
bilen uygulamadan yararlandırılmasına devam edilir, izin makamınca belirlenecek süre boyunca
izin askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

Kapsamlı teminat mektuplarının iadesi
MADDE 13 – (1) Ulusal transit rejiminde kapsamlı teminattan yararlanmak için veril-

miş bir teminat mektubu, izin sahibinin başvurusu üzerine, aşağıdaki koşulların birlikte ger-
çekleşmesi halinde iade edilir:

a) Teminat mektubu kapsamında işlem yapılan tüm transit beyannamelerinin nihai sta-
tüye getirilmiş olması,

b) Teminat mektubu kapsamında işlem yapılan transit beyannamelerine ilişkin olarak
tahsil edilmesi gereken gümrük vergileri ve diğer yükler ile gecikme faizi ve gecikme zammı
bulunmaması,

c) İlgili kapsamlı teminat sertifikalarının teminat gümrük idaresine iade edilmesi.
(2) Ortak transit rejimi kapsamında sisteme tanımlı bir teminat mektubunun iade edi-

lebilmesi için birinci fıkradaki koşullara ilave olarak, ilgili GRN’nin sistemde kullanıma ka-
patıldığı tarihten itibaren 10 ay geçmiş olması gerekir. İlgili GRN kapsamında bir gümrük yü-

Sayfa : 172                             RESMÎ GAZETE                               1 Ağustos 2017 – Sayı : 30141



kümlülüğünün doğduğu veya ödenmesi gereken ya da gerekebilecek gümrük vergileri ve diğer
yüklerin bulunduğu yönünde usulüne uygun olarak kefile bir bildirim yapılmış olması duru-
munda, teminat gümrük idaresince teminat mektubunun iade edilmesi kefilin yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.

(3) 11 inci maddenin sekizinci fıkrası uyarınca teminattan vazgeçme izninin verilmesini
müteakip teminat mektubunun iade edilebilmesi için, iznin verildiği tarihten önce teminat mek-
tubu kapsamında tescil edilmiş olan tüm transit beyannamelerinin nihai statüye getirilmiş ol-
ması ve birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koşulların sağlanması gerekir. Ortak
transit rejimi kapsamında sisteme tanımlı bir teminat mektubunun iade edilebilmesi için, ayrıca
iznin verildiği tarihten itibaren 10 ay geçmiş olması gerekir.

Kefil
MADDE 14 – (1) Kefil, Türkiye’de yerleşik, teminat mektubu vermeye yetkili banka

ve finans kuruluşları olabilir.
(2) Kefil ve rejim hak sahibi aynı kişi olamaz. Kefil ve rejim hak sahibi arasında ana

firma bağlı firma ilişkisi varsa, bağlı firmanın, ana firmadan ayrı bir tüzel kişiliği olmalıdır.
(3) Kefilin yükümlülüğü, taahhüdünün teminat gümrük idaresince kabul edilmesine da-

yanır ve hareket gümrük idaresinin eşyayı bu teminat kapsamında serbest bıraktığı tarihte baş-
lar. Kefilin yükümlülüğü, teminat mektubunda belirtilen maksimum tutarla sınırlıdır ve para
cezalarını kapsamaz.

(4) Kefil ortak transit rejimi işlemlerinde kullanılacak bir teminat verecek ise ortak tran-
sit işlemine dahil olan her akit tarafta, akit taraflardan bir tanesi Topluluk ise her bir Topluluk
üyesi devlette bir hizmet adresi veya bir acenta görevlendirir.

(5) Kefil tarafından verilen teminat, sonradan kontrolleri müteakiben ödenebilir gümrük
vergileri ve diğer yükleri de kapsar.

(6) Bir teminat mektubu kapsamında gümrük yükümlülüğünün doğduğu veya ödenmesi
gereken ya da gerekebilecek gümrük vergileri ve diğer yüklerin bulunduğu yönünde kefile bir
bildirimde bulunulmuş olması durumunda, kefil tarafından söz konusu bildirimin alınmasından
itibaren en geç on gün içerisinde teminat gümrük idaresine bilgi verilir. Kefil tarafından bu
kapsamda herhangi bir ödeme yapılması halinde de, ödeme tarihinden itibaren en geç on gün
içerisinde teminat gümrük idaresine bilgi verilmesi gerekir.

(7) Kefil tarafından bir teminat mektubu kapsamında ödeme yapılmış olması halinde,
kefil tarafından teminat gümrük idaresine yapılacak bildirime ve kefilin talebine istinaden, izin
sahibi kapsamlı teminat sisteminden sistemde tanımlı referans tutara kadar yararlandırılmaya
devam edilir ya da 15 inci madde çerçevesinde kefilin taahhüdü iptal edilir.

Kefilin taahhüdünün iptali
MADDE 15 – (1) Teminat gümrük idaresi, kefilin taahhüdünü, teminat mektubunun

düzenlendiği sıradaki koşullar artık yerine getirilemiyorsa iptal eder.
(2) Kefil, taahhüdünün iptal edilmesini teminat gümrük idaresinden talep edebilir. Bu

durumda, teminat gümrük idaresince, rejim hak sahibinden ilgili sertifikaların derhal iade edil-
mesi istenir. Sertifikaların teminat gümrük idaresine iade edilmiş olması koşuluyla, kefile ve
rejim hak sahibine taahhüdün iptalinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağı bildirilir. Ayrıca,
iptal işleminin yürürlük tarihi teminat gümrük idaresi tarafından sisteme girilir.

(3) İptalin geçerli olduğu tarihten itibaren, teminat gümrük idaresince, bu kapsamda
gerçekleştirilen tüm transit işlemlerinin ibra edildiği tespit edilmediği sürece teminat mektubu
iade edilmez. Tüm transit işlemlerinin ibra edilmesi durumunda ise 13 üncü maddeye göre iş-
lem yapılır.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Eşyanın Gümrük Statüsü ve Beyan

Eşyanın gümrük statüsü
MADDE 16 – (1) Ortak transit rejiminde eşyanın gümrük statüsü ve uygulanacak rejim

aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Tamamen Topluluk Gümrük Bölgesinde elde edilen eşya, Topluluk Gümrük Bölge-

sinin parçası olmayan bir ülkeden veya topraktan ithal edilen ve Toplulukta serbest dolaşıma
sokulan eşya ya da Topluluk Gümrük Bölgesinin parçası olmayan bir ülkeden veya topraktan
ithal edilerek Toplulukta serbest dolaşıma sokulmuş eşyadan veya bu eşya ile tamamen Top-
luluk Gümrük Bölgesi içinde elde edilen eşyadan birlikte elde edilen ve üretilen eşya, “birlik
eşyası” statüsünde olup, T2 rejimi kapsamında taşınır.

b) Tamamen Topluluk Gümrük Bölgesinde elde edilmeyen eşya ya da Topluluk Gümrük
Bölgesinin parçası olmayan bir ülke veya topraktan ithal edilen ve serbest dolaşıma sokulmamış
olan eşya, “birlik dışı eşya” statüsünde olup T1 rejimi kapsamında taşınır.

c) Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan ihracat eşyası ile birlik eşyası statüsünde ol-
mayan serbest dolaşımda bulunmayan (geçici depolama yeri, antrepo ya da serbest bölgede
bulunan) eşya, Sözleşmeye akit taraflara T1 rejimi kapsamında taşınır.

ç) T2 rejimi kapsamında Türkiye’ye getirilen ve bu rejim kapsamında yeniden ihraç
edilecek eşya, ayniyeti ve durumunda hiçbir değişiklik olmamasını sağlamak amacıyla gümrük
gözetimi altında tutulur. Bu eşyanın transit veya antrepo rejimi dışında bir gümrük rejimine
tabi tutulduktan sonra yeniden ihracı halinde T2 rejimi uygulanmaz. Ancak bu hüküm, sergi,
fuar veya benzeri kamuya açık bir etkinlikte gösterilmek üzere geçici ithali yapılan ve ilk du-
rumunda muhafaza edilmesi veya sevkiyatın bölünmesi için gerekli olanın dışında hiç bir işlem
görmemiş eşyaya uygulanmaz.

d) (ç) bendinde belirtilen eşyanın antrepo rejimi kapsamında depolandıktan sonra ye-
niden ihracı halinde T2 rejimi, ancak aşağıdaki şartlarla uygulanabilir:

1) Eşyanın beş yıldan fazla bir süre antrepoda kalmamış olması (Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin 1’den 24’e kadar olan Fasılları kapsamına giren eşya için bu süre altı ayla sınırlı-
dır),

2) Eşyanın özel yerlerde depolanmış olması ve ilk durumunda muhafaza edilmesi veya
sevkiyatın kap değiştirilmeden bölünmesi için gerekli olanın dışında hiç bir işlem görmemiş
olması,

3) Her türlü işlemin gümrük gözetimi altında gerçekleştirilmiş olması.
(2) Ulusal transit rejiminde eşyanın statüsü, Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen

gümrük statüsü tanımı çerçevesinde değerlendirilir ve eşya her durumda TR rejimi kapsamında
taşınır.

Beyan
MADDE 17 – (1) Transit beyanı Türkçe olarak yapılır ve ilgili hareket gümrük idare-

sine sistem üzerinden gönderilir [DEC_DAT (IE015)]. Gönderilen transit beyanı hareket güm-
rük idaresi tarafından alındığında, sistem tarafından bir yerel referans numarası (LRN) tahsis
edilir. Beyan, bu durumda hareket gümrük idaresine sunulmuş kabul edilir.

(2) Transit beyanı, beyan sahibi tarafından elektronik imza veya ıslak imza ile imzalanır.
Transit beyanının elektronik imza ile imzalanması halinde ayrıca ıslak imza aranmaz.

(3) Transit beyanında 1 no.lu kutunun üçüncü alt bölümüne ortak transit rejimi için du-
ruma uygun ‘T1’ veya ‘T2’ sembolü yazılır. Sevkiyatın T1 rejimi kapsamında taşınması gereken
eşya ile T2 rejimi kapsamında taşınması gereken eşyayı içermesi durumunda, 1 no.lu kutunun
üçüncü alt bölümüne “T-” sembolü yazılır ve her bir eşya kalemi için “T1” veya “T2” sembolü
belirtilir.
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(4) Ulusal transit rejiminde transit beyanının 1 no.lu kutunun üçüncü alt bölümüne (eşya
serbest dolaşımda olsun veya olmasın) TR sembolü yazılır.

(5) Taşınan eşyanın birlikte sevk edilmesi koşuluyla aşağıdakiler tek bir taşıma aracı
olarak kabul edilir:

a) Römork(lar)ı veya yarı römork(lar)ı ile birlikte bir karayolu taşıtı,
b) Demiryolu yolcu veya yük vagonları dizisi,
c) Tek bir zincir oluşturan gemiler,
ç) Tek bir taşıma aracına yüklenmiş konteynerler.
(6) Her bir transit beyanı, yalnız bir hareket gümrük idaresinden bir varış gümrük ida-

resine yapılacak taşıma için tek bir taşıma aracına yüklenen eşyayı kapsar. Bir taşıma aracına
birden fazla hareket gümrük idaresinde eşya yüklenmesi durumunda, her bir hareket gümrük
idaresinde bu idarede yüklenen eşyayı kapsayacak şekilde transit beyanında bulunulur. Bir ta-
şıma aracında farklı varış gümrük idarelerine gönderilecek eşya bulunması halinde de her bir
varış gümrük idaresi için ayrı transit beyanı verilir.

(7) Bir sevkiyatın iki veya daha fazla taşıma aracına bölünmesi halinde eşyanın tamamı
aynı hareket ve varış gümrük idareleri arasında taşınsa bile her bir taşıma aracı için ayrı transit
beyanı verilir.

(8) Türkiye Gümrük Bölgesi’ndeki bir hareket gümrük idaresinden başlayacak taşımaya
ilişkin transit beyanında, 33 no.lu kutuya eşyanın asgari tarife alt pozisyonunun yazılması zo-
runludur. Bakanlık, taşımanın niteliğine ve eşyanın cinsine göre Gümrük Tarife İstatistik Po-
zisyonu’nun ve eşyanın kıymetinin transit beyanında beyan edilmesi gereken durumları belir-
lemeye yetkilidir.

(9) Ulusal transit rejimi kapsamında düzenlenecek transit beyanı için “taşıyıcı” bilgisine
ilişkin kutunun doldurulması zorunludur.

Transit beyanına eklenmesi gereken belgeler
MADDE 18 – (1) Beyanın kabulü için hareket gümrük idaresine aşağıdaki belgeler su-

nulur:
a) LRN bilgisini içeren transit refakat belgesi çıktısı,
b) Fatura,
c) Taşıma belgesi,
ç) İlgili mevzuatına göre gereken diğer belgeler.
(2) Transitinde teminat aranmayan eşyanın transit rejimi kapsamında sevki durumunda

fatura ibrazı zorunlu değildir.
(3) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın transit rejimi çerçevesinde serbest bölgeden çı-

kışında ibraz edilecek konsinye faturalar, gümrük idaresince kabul edilir. Kesin satışı müteakip
fatura ibrazı ile ilgili işlemler serbest bölgeler mevzuatına tabidir.

İKİNCİ KİTAP
İşlemler

BİRİNCİ KISIM
Hareket Gümrük İdaresinde Yapılacak İşlemler

Transit beyanının sunulması
MADDE 19 – (1) 17 nci maddeye uygun şekilde doldurulan transit beyanı sistem üze-

rinden sunulur.
(2) Verileri sistem üzerinden gönderilerek yerel referans numarası (LRN) almış transit

beyanlarının [DEC_DAT (IE015)] kabul işlemlerinin yapılması için yirmi gün içinde hareket
gümrük idaresine başvurulmaması durumunda sistem tarafından ya da ilgili gümrük idaresince
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beyanlar reddedilir [DEC_REJ (IE016)]. Bu durumdaki transit beyanları da dâhil olmak üzere,
hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılmayan transit beyanlarının geri çevrilmesi duru-
munda Kanunun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılmaz.

Transit beyanının kabul edilmesi
MADDE 20 – (1) Hareket gümrük idaresi, transit beyanını, gerekli tüm bilgileri içer-

mesi, 18 inci madde uyarınca gerekli tüm belgelerin beyana eşlik etmesi ve beyana konu eş-
yanın gümrük idaresine sunulmuş olması durumunda kabul eder. Hareket gümrük idaresince
söz konusu şartları taşımadığı anlaşılan beyanlar reddedilir [DEC_REJ (IE016)]. Ayrıca, yü-
rürlükteki mevzuat uyarınca yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
ya da eşyanın transitinin mümkün olmaması durumlarında da hareket gümrük idaresince beyan
reddedilebilir.

(2) Transit beyanı kabul edildiğinde, sistem bir ana referans numarası (MRN) oluşturur
ve beyanın kabul edildiği MRN ile birlikte rejim hak sahibine sistem üzerinden bildirilir
[MRN_ALL (IE028)].

Transit beyanında düzeltme
MADDE 21 – (1) Gümrük idaresince kabul işlemi yapılana kadar beyan sahibi tara-

fından beyannamede düzeltme yapılabilir.
(2) Rejim hak sahibi veya temsilcisinin yazılı talebi üzerine beyanın kabulünden eşyanın

serbest bırakılmasına kadar başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmamak kaydıyla, eşyanın
cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaraları dışında bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine
izin verilir. Ancak;

a) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi,
b) Beyana ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmiş olması,
c) Eşyanın serbest bırakılmış olması,
hallerinde düzeltme yapılmasına izin verilmez.
(3) Ulusal transit rejiminde, transit beyanının önceki beyana ilişkin bilgilerinin düzel-

tilmesine yönelik talep olması halinde eşya serbest bırakılmış olsa dahi gümrük idare amirinin
onayı ile düzeltme yapılabilir.

Transit beyanının iptali
MADDE 22 – (1) Gümrük idaresince kabul edilmiş transit beyanı, eşyanın serbest bı-

rakılmamış olması koşuluyla rejim hak sahibinin talebi üzerine [DEC_CAN (IE014)] hareket
gümrük idaresi tarafından iptal edilebilir. İptal işlemi ile birlikte rejim hak sahibine hareket
gümrük idaresi tarafından sistem üzerinden bilgi verilir [CAN_DEC (IE009)].

(2) Beyanın kontrolü sonucunda, Sözleşme, Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uyarınca, transit rejiminin yanlış uygulanması sonucunu doğuracak nitelikteki aykırılıkların
tespiti halinde hareket gümrük idaresi rejim hak sahibine eşyanın serbest bırakılmayacağını
bildirir [REL_NOT (IE051)] ve buna ilişkin tespitini sisteme kaydeder.

(3) Transit beyanı, sistem tarafından serbest bırakılmakla birlikte eşyanın halen gümrük
idaresinin gözetim ve denetiminde bulunması kaydıyla, hareket gümrük idaresince zorunlu gö-
rülen durumlarda iptal edilebilir.

(4) Yönetmeliğin 584 üncü maddesi kapsamında usulsüzlük cezasını gerektirir bir iptal
işleminin söz konusu olması halinde, ilgili madde hükmü uygulanarak gerekli işlemler yapılır.

(5) Hareket gümrük idaresinde, 21 inci madde ile bu maddenin bir ilâ üçüncü fıkraları
çerçevesinde beyannamede yapılan düzeltme, iptal ve diğer işlemler, tespitin niteliğine göre,
Kanunun veya 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun cezai hü-
kümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Teminat işlemleri
MADDE 23 – (1) Hareket gümrük idaresince, eşyaya ilişkin olarak tahakkuk edebilecek

gümrük vergilerinin tahsilinin sağlanması amacıyla yapılan kontroller çerçevesinde, teminat
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tutarının yeterliliği ile teminatın varlığı ve geçerliliği kontrol edilerek uygun bulunması halinde
sistem üzerinden teminat onaylanır [GUA_USE (IE203)]. Teminatın yeterli veya uygun bu-
lunmaması halinde (GUA_INV - Garanti geçersiz) beyan sahibince bir defa ile sınırlı olmak
üzere teminat bilgilerinde güncelleme yapılarak beyanın kontrolü için hareket gümrük idaresine
gönderilir.

(2) Hareket gümrük idaresi, farklı teminat türlerinin birlikte kullanılması durumunda
her teminat türünün transit beyanının 52 no.lu kutusuna kaydedilip edilmediğini kontrol eder.

(3) Hareket gümrük idaresi, teminatın nakit olarak verilmesi halinde, rejim hak sahibine
geri ödemenin nasıl yapılmasını istediğini sorar. Rejim hak sahibinin para transferini tercih et-
mesi durumunda hareket gümrük idaresi, banka hesap bilgilerini alır ve rejim hak sahibine
transfer masraflarını üstlenmesi gerekeceğini hatırlatır.

(4) Hareket gümrük idaresine bireysel teminat mektubu sunulduğunda, hareket gümrük
idaresi teminat mektubunun ve Saymanlıkça verilen alındı belgesinin birer fotokopisini sak-
lar.

Zorunlu güzergâh
MADDE 24 – (1) Kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli şüphe bulun-

ması veya gerek taşınan eşya gerekse taşıyıcı hakkında gümrük idarelerinde risk verilerinin
mevcut olması ile ATS cihazının takılması hallerinde izlenecek güzergâh gümrük idaresince
belirlenir. Gümrük idaresince güzergâh belirlenmesi durumunda taşıyıcı, belirlenen zorunlu
güzergâhın takip edilmesinden ve taşıta ATS cihazı takılması durumunda buna ilişkin yüküm-
lülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur. Hareket gümrük idaresince zorunlu güzergâh be-
lirlenmesi beyan sahibince de talep edilebilir ve bu durumda beyan sahibince iletilen ilgili her
türlü bilgi dikkate alınır.

(2) Ortak transit rejiminde transitin gerçekleşeceği ülkelere ilişkin bilgiler sisteme gi-
rilir.

(3) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen Özel İzin Belgesi
veya Özel Yük Taşıma İzin Belgesinde bir güzergâh belirlenmesi halinde hareket gümrük ida-
resince bu durum dikkate alınarak güzergâh belirlenir ve taşıtların bu güzergâhı izlemeleri zo-
runludur.

(4) Mücbir sebep gerekçesiyle hareket gümrük idaresince belirlenen güzergâhın dışına
çıkılması halinde taşıyıcı tarafından TRB’nin 56 no.lu kutusuna gerekli bilgiler kaydedilir.
Varış gümrük idaresince, gerekçesi ile birlikte sunulan bilgi ve belgeler değerlendirilerek uygun
görülmesi durumunda işlemlere devam edilir. Mücbir sebep hallerinin oluşmadığına kanaat
getirilmesi durumunda Kanunun 241 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Transit süresi
MADDE 25 – (1) Hareket gümrük idaresi, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması

için gereken süre sınırını, ilgili mevzuat, hareket ve varış gümrük idareleri arasındaki uzaklık,
hava koşulları, resmî tatil günleri, kullanılan taşıma aracı, güzergâh, aracın birden fazla yerde
yükleme ve boşaltma yapması ve rejim hak sahibi tarafından sağlanan diğer bilgileri dikkate
alarak belirler.

(2) Ortak transit rejimi kapsamında süre sınırı, ilgili ülkedeki varış gümrük idaresinin
uzaklığı da dikkate alınarak mücbir sebepler haricinde beş günden az olmamak kaydıyla Ek-13’te
yer alan tablodan yararlanılarak belirlenir.

(3) Ulusal transit rejimi kapsamında, hareket gümrük idaresi tarafından işlemleri ta-
mamlanarak varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilecek taşıta, mevsim ve yol şartlarına
göre en uzun mesafe için;

a) Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında azami 120,
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b) Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında azami 168,
saate kadar, sürenin bitim saati normal mesai saatleri içinde olacak şekilde transit süresi

belirlenir.
(4) Transit süresi, hareket gümrük idaresindeki işlemlerin bitirilerek aracın sevk edildiği

saatten itibaren başlatılır ve ulusal transit işlemlerinde sürenin bitim tarihi ve saati TRB’nin D
kutusunda ve sistem üzerinde saat, gün, ay ve yıl olarak belirtilir. Ortak transit rejiminde sürenin
bitim tarihi gün, ay ve yıl olarak belirtilir, ayrıca saat belirtilmez. Hareket gümrük idaresince
belirlenen süre sınırı, taşıtın sevkinden sonra değiştirilemez.

(5) Transit süresi, süre sınırı olarak belirtilen takvim gününde, varsa öngörülen saatte,
aksi halde mesai saati bitiminde sona erer.

(6) Üçüncü fıkrada belirtilen süreler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
tarafından düzenlenen Özel İzin Belgesi veya Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ile taşınan eşya
için anılan belgelerde belirtilen taşıma sürelerini geçmeyecek şekilde ilgili gümrük idaresi ta-
rafından artırılabilir.

(7) Bir araçta birden fazla varış gümrük idaresine sevk edilecek transit beyanı bulunması
halinde her hareket gümrük idaresinde transit süresi verilirken aracın başka gümrük idaresine
uğrayıp uğramayacağı göz önünde bulundurulur.

(8) Ulusal transit rejiminde, kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli şüphe
bulunması, gerek taşınan eşya gerekse taşıyıcı hakkında gümrük idarelerinde risk verilerinin
mevcut olması veya araca ATS cihazı takılması durumunda mümkün olan en kısa transit süresi
verilir.

Beyanın kontrolü
MADDE 26 – (1) Transit beyanının kontrolü ve eşyanın muayenesi Yönetmeliğin 180

ilâ 196 ncı madde hükümlerine göre yapılır.
(2) Eşya, bu amaçla belirlenmiş yer ve saatte muayene edilir. Bununla birlikte, hareket

gümrük idaresi, rejim hak sahibinin talebi üzerine ve masraflar rejim hak sahibine ait olmak
üzere eşyanın muayenesini başka yer veya zamanda gerçekleştirebilir.

(3) Damga vergisine tabi transit beyanlarında, hareket gümrük idaresi damga vergisinin
ödendiğini kontrol eder ve sisteme ödeme veya defter kayıt tarihi girilir.

(4) Eşyanın muayene edildikten sonra serbest bırakılması halinde beklenen varış kay-
dında [AAR_SND (IE001)] kontrol sonucu kodu “A1-Uygun” olur. Eşyanın yalnızca belge
kontrolü yapılarak serbest bırakılması halinde ise söz konusu kod “A2-Uygun kabul edildi”
olur.

Ayniyet önlemleri
MADDE 27 – (1) Genel bir kural olarak, eşyanın ayniyeti mühürlenerek sağlanır. Mü-

hür bilgileri hareket gümrük idaresi tarafından sisteme girilir.
(2) Hareket gümrük idaresi, eşyanın tanımının eşyanın kolayca tanınmasına yeterli açık-

lıkla imkân vermesi ve miktarı ile cinsini ve eşyanın seri numarası gibi belirleyici özelliklerini
belirtmesi koşuluyla transit rejimine tabi eşyayı mühürlemekten vazgeçebilir. Bu durumda ha-
reket gümrük idaresi, beyan bilgilerindeki mühre ilişkin alana “VAZGEÇME - 99201” ibaresini
kaydeder.

(3) Aynı araçta birden fazla hareket veya varış gümrük idaresine konu transit beyanla-
rının olduğu durumda eşyanın yüklendiği veya boşaltıldığı her gümrük idaresi tarafından, uy-
gulanan yeni mühür bilgileri araca konu diğer transit beyanlarına kaydedilir.

(4) Taşıma aracının beşinci fıkra çerçevesinde önceden onaylanmış olması veya altıncı
fıkra çerçevesinde mühürlenmeye uygun olduğunun kabul edilmiş olması halinde eşyanın bu-
lunduğu yer; diğer durumlarda her bir kap mühürlenir.

(5) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde mühürlemeye uygun olarak onaylanan taşıtlar
transit rejimi açısından mühürlemeye uygun kabul edilir.
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(6) Hareket gümrük idaresi aşağıdaki durumlarda taşıma aracını mühürlemeye uygun
kabul eder:

a) Mühürlerin taşıta kolay ve etkin bir şekilde takılabilmesi,
b) Taşıtların mühürler kırılmadan ya da zorlandığına ilişkin görünür bir iz bırakmadan

eşya çıkarılmasına veya konulmasına imkan vermeyecek şekilde imal edilmiş olması,
c) Taşıtta eşyanın saklanabileceği gizli bölümlerin bulunmaması,
ç) Eşyaya ayrılan alanlara yetkili makamların yapacağı kontrollerde kolayca erişilebil-

mesi.
Araç kimlik bilgilerinin girilmesi
MADDE 28 – (1) Hareket gümrük idaresince, transit beyanına girilmiş olan araca iliş-

kin kimlik bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir; girilmemişse, söz konusu bilgiler sisteme kay-
dedilir.

(2) Hareket gümrük idaresine sunulmak üzere eşyanın doğrudan yüklendiği taşıma ara-
cının (kamyon, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) kayıt numarası (plaka, sefer no. vb.) veya
adı gibi kimlik bilgileri bu amaçla belirlenmiş kodlar kullanılarak sisteme girilir. Farklı plakalı
çekici ve römork kullanıldığında, her ikisinin de plaka bilgileri sisteme girilir.

Eşyanın serbest bırakılması
MADDE 29 – (1) Hareket gümrük idaresi, kontrol veya muayeneye ilişkin işlemler ta-

mamlandığında kontrol sonuçlarını kaydeder, teminatı onaylar, beyan edilen varış gümrük ida-
resine “Beklenen Varış Kaydı” [AAR_SND (IE001)] mesajını ve varsa transit idaresine “Bek-
lenen Transit Kaydı” [ATR_SND (IE050)] mesajını gönderir.

(2) Hareket gümrük idaresi, kalem listesi ile birlikte TRB’nin çıktısını alır ve ilgilisine
verir.

İKİNCİ KISIM
Taşıma Sırasındaki Olaylar, Çok Modlu Taşımacılık İşlemleri,

Transit ve Çıkış İdaresi İşlemleri

Taşıma sırasındaki olaylar
MADDE 30 – (1) Taşıma sırasında aracın kaza yapması veya bozulması sebebiyle eş-

yanın başka bir taşıma aracına veya konteynere aktarılmasının gerekmesi ya da mührün kırıl-
ması, kopması gibi durumların ortaya çıkması halinde taşıyıcının derhal en yakın gümrük ida-
resini bilgilendirmesi gerekir.

(2) İlgili gümrük idaresi birinci fıkrada belirtilen durumları değerlendirir ve transit iş-
leminin devam edip etmeyeceğine karar verir. İşlem devam edebilecekse, alınan önlemler, güm-
rük idaresince TRB’nin 55 no.lu kutusunda belirtilerek G kutusu onaylanır ve mühürlenir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eşyanın başka bir taşıma aracına veya konteynere aktarıl-
ması sadece aktarmanın gerçekleştirileceği yere en yakın gümrük idaresinin izniyle yapılabilir.
Bu durumda taşıyıcı TRB’nin 55 no.lu “Aktarma” kutusunu doldurur. Bu işlem okunaklı bir
şekilde, mürekkepli kalem ve büyük harfler kullanılarak yapılır. Uygun olduğu hallerde, güm-
rük idaresi TRB’nin F kutusunu onaylar ve mühürler. İkiden fazla aktarma yapıldıysa ve F ku-
tusunda boş yer kalmadıysa, gerekli bilgi taşıyıcı tarafından TRB’nin 56 no.lu kutusuna kay-
dedilir. Gümrük idaresince TRB’nin 55 no.lu kutusunda durum belirtilerek G kutusu onaylanır
ve mühürlenir.

(4) Yukarıdaki durumlarda, yeni mühür bilgisi de dahil olmak üzere ortaya çıkan yeni
duruma ilişkin bilgiler transit veya varış gümrük idaresinde sisteme kaydedilir.

(5) Tehlike halinde eşyanın taşıma aracından tamamen veya kısmen boşaltılması gere-
kirse taşıyıcı vakit geçirmeksizin yetkili makamları bilgilendirir ve TRB’nin 56 no.lu kutusuna
gerekli hususları kaydeder. Gümrük idaresi TRB’nin G kutusunu onaylar ve mühürler. Ancak,
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taşıma sırasında sadece çekicinin değiştiği (eşyanın bulunduğu bölüme müdahale edilmediği
veya aktarma yapılmadığı ya da eşyanın mühürlü konteyner içinde taşındığı durumlarda mühür
kırılmaksızın konteynerin başka bir araca yüklendiği) hallerde, yeni çekicinin plaka numarası
ve kimlik bilgisi TRB’nin 56 no.lu kutusuna kaydedilir. Bu durumda yetkili makamın onayı
ve mührü zorunlu değildir ancak bu bilgi transit veya varış gümrük idaresi tarafından sonradan
sisteme kaydedilir.

(6) TRB ve eşyaya eşlik eden diğer belgeler yetkili makamlarca talep edildiğinde su-
nulur.

Çok modlu taşımacılık işlemleri
MADDE 31 – (1) Hareket ve varış gümrük idareleri arasındaki taşımanın birden fazla

taşıma modunu içerecek olması durumunda, eşyanın konteyner ile taşınması kaydıyla aşağıda
belirtilen şekilde işlem yapılır.

a) Hareket gümrük idaresi tarafından konteynere mühür tatbik edildikten sonra transit
beyanına mühür numaraları yazılır.

b) Eşyanın varış gümrük idaresine sevkinde eşyanın karayolu ile taşınması da söz ko-
nusu olduğunda, hareket gümrük idaresince taşıma sürecinin tamamını kapsayacak teminat alı-
narak işlem yapılır.

c) Konteynerin demiryolundan karayoluna veya karayolundan demiryoluna aktarılacağı
demiryolu istasyonu veya aktarma noktalarında, konteyner açılmaksızın diğer taşıta yüklenir.
Taşıt değiştirme işlemine ilişkin olarak rejim hak sahibi ya da taşıyıcı tarafından TRB’nin 56 no.lu
kutusu doldurulur; bu alana yeni taşıtın kimlik bilgileri kaydedilir ve eşya varış gümrük idare-
sine sevk edilir.

ç) Konteynerin denizyolundan kara veya demiryoluna ya da tersi yönünde aktarılacağı
durumlarda transit beyanında aktarmanın yapılacağı limandan sorumlu gümrük idaresinin be-
yanda belirtilmesi kaydıyla söz konusu limanlarda, konteyner açılmaksızın yeni taşıta yükleme
işlemi gerçekleştirilir. Taşıt değiştirme işlemine ilişkin olarak rejim hak sahibi ya da taşıyıcı
tarafından TRB’nin 56 no.lu kutusu doldurulur; bu alana yeni taşıtın kimlik bilgileri kaydedilir,
limandan sorumlu gümrük idaresince bu hususlar TRB üzerindeki “Yetkili Makamların Onayı
(G)” kutusuna imza ve mühür tatbiki suretiyle tasdik edilir ve eşya varış gümrük idaresine sevk
edilir. Limanda Konteyner ve Liman Takip Sistemi bulunması halinde söz konusu sisteme de
gerekli kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Bu fıkra kapsamında yapılan aktarmalarda, limandan
sorumlu gümrük idaresince, şüphe ve ihbar durumunda kontrol ve muayene yapılabilir.

Transit idaresi
MADDE 32 – (1) Ortak transit rejimi kapsamında yapılacak olan taşımalarda, ortak

transit rejimi beyanında transit idaresi olarak Sözleşmeye akit taraflardan birinin giriş gümrük
idaresi (Bulgaristan’a giden bir araç için Kapitan Andreevo Gümrük Müdürlüğü gibi) belirtil-
melidir. Sözleşmeye akit taraflardan birinden üçüncü bir ülkeye çıkış yapılması durumunda,
çıkışın yapıldığı gümrük idaresi transit idaresi olur.

(2) Transit idaresi belirlenirken AB üyesi ülkelerin toprakları tek bir ülke gibi kabul
edilir.

(3) Ulusal transit rejiminde transit idaresi belirlenmez.
Transit idaresi işlemleri
MADDE 33 – (1) Her bir transit idaresine TRB, eşya ile birlikte sunulur. Transit idaresi,

gerekli görmesi halinde eşyayı kontrol edebilir.
(2) Transit idaresi MRN’yi sistemden çağırarak sınır geçişini kaydeder ve hareket güm-

rük idaresine “Sınır Geçişi Bildirimi”ni [NCF_NOT (IE118)] gönderir.
(3) Farklı bir transit idaresinin kullanıldığı hallerde, fiili transit idaresi hareket gümrük

idaresine “Beklenen Transit Kaydı Talebi” [ATR_REQ (IE114)] göndererek kendisine beyan
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bilgilerinin gönderilmesini talep eder. Hareket gümrük idaresi fiili transit idaresine tüm ilgili
verileri içeren “Beklenen Transit Kaydı Cevabı” [ATR_RSP (IE115)] bilgisini otomatik olarak
gönderir. Fiili transit idaresi daha sonra sınır geçişini kaydeder ve hareket gümrük idaresine
“Sınır Geçişi Bildirimi” (NCF_NOT (IE118)) gönderir. Beyan edilen ancak kendisinden geçiş
yapılmayan transit idarelerine ise taşımanın sona erdiği otomatik olarak varış gümrük idaresi
tarafından bildirilir [FWD_ARR (IE024)].

(4) Eşyaya ilişkin TRB’nin sunulmasından sonra ilgili MRN bilgilerinin sistemde gö-
rüntülenememesi halinde görüntüleme işlemi birkaç kez daha denenir. Sonuç alınamaması du-
rumunda Bakanlık çağrı merkezinde kayıt oluşturulur. Üç saat içinde çağrının cevaplanmaması
ve rejim hak sahibi ya da taşıyıcı tarafından talep edilmesi halinde yeni bir ulusal transit işlemi
(TR) başlatılarak araç ilgili varış gümrük idaresine sevk edilebilir. Bu durumda, ulusal transit
beyanının hareket gümrük idaresi kontrolü sekmesine, söz konusu eşya için ortak transit rejimi
kapsamındaki MRN kaydedilir.

(5) Transit idaresince, “Vazgeçme – 99201” ibaresi bulunan veya bu alanın boş bıra-
kıldığı TRB’ye konu eşyaya ilişkin bilgilerin, 27 nci maddede belirtildiği üzere eşyayı kolay
bir şekilde tanımlamaya yeterli olup olmadığı kontrol edilir. Bu kapsamda olduğuna kanaat
getirilmesi halinde mühür tatbik edilmeksizin araç sevk edilebilir. Yapılan kontrol neticesinde
beyanda yer alan bilgilerin eşyanın kolay bir şekilde tanınmasına imkan vermemesi, araç veya
kapların mühürlerinin bulunmaması, koparılmış ya da kırılmış olması durumunda araçtaki eş-
yanın muayenesi yapılır. Muayene neticesinde uygun sonuç alınırsa araca mühür tatbik edilerek
varış gümrük idaresine sevk edilir. Muayene sonucunun olumsuz olması durumunda tespitin
niteliğine göre gerekli işlem yapılır. Şüphe veya ihbar durumunda ya da transit idaresince ge-
rekli görülmesi halinde, beyanda yer alan bilgiler 27 nci maddede belirtildiği üzere eşyayı
kolay bir şekilde tanımlamaya yeterli olsa bile, “Vazgeçme – 99201” ibaresi bulunan veya ilgili
alanı boş bırakılan transit refakat belgesine konu araç/eşya da mühürlenir. Bu durumda, takılan
mühür adedi ve bilgileri sisteme ve transit refakat belgesinin “F. Yetkili Makamların Kontrolü”
kutusuna kaydedilir.

(6) Sözleşmeye akit bir tarafta kağıt usulde başlatılan ortak transit rejimi kapsamında
Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilen eşyaya ilişkin olarak transit idaresince, Ek-14’te yer alan
ve transit idaresine ibraz edilen TC10-Transit Bilgi Notu ile TRB’nin birer fotokopisi alınarak,
varış gümrük idaresine söz konusu belgelerin birer örneği telefaks aracılığıyla iletilmek sure-
tiyle bilgi verilir; taşıtın sevki ATS cihazı takılmak suretiyle gerçekleştirilir ve transit süre sı-
nırının sonunda taşıtın varış gümrük idaresine ulaşıp ulaşmadığı teyit edilir.

Çıkış gümrük idaresi işlemleri
MADDE 34 – (1) Ortak transit işlemlerinde, transit idaresi olmayan çıkış gümrük ida-

relerinde, transit rejimi kapsamında herhangi bir işlem yapılmaz. Bu durumda mühür ve belge
kontrolü yapılarak eşyanın ve taşıma aracının yurt dışı edilmesi sağlanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Varış Gümrük İdaresi İşlemleri

Eşyanın ve belgelerin sunulması
MADDE 35 – (1) Varış gümrük idaresinde eşya TRB ile birlikte gümrük idaresine su-

nulur ve bu durumda transit işlemi sonlanır. “Varış Bilgisi” mesajı aynı gün içerisinde gecik-
meksizin hareket gümrük idaresine gönderilir [ARR_ADV (IE006)].

(2) Eşyanın varış gümrük idaresine bağlı olan ve YGM bulunan bir antrepoya, hareket
gümrük idaresince belirlenen süre sınırı içerisinde ulaşması durumunda, birinci fıkrada belir-
tilen işlem YGM veya YGM’nin antrepodaki çalışanı tarafından yapılır. Hareket gümrük ida-
resince belirlenen süre sınırı aşıldığında veya varış gümrük idaresinde değişiklik söz konusu
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olduğunda, YGM veya YGM’nin antrepodaki çalışanı tarafından sistemde işlem yapılmasını
(YGM_NOT) müteakip birinci fıkrada belirtilen işlem gümrük idaresi tarafından gerçekleşti-
rilir.

(3) Varış gümrük idaresinde işlem gören araçta, aynı gümrük idaresinde birden fazla
boşaltma yerinde boşaltılacak eşya ya da birden fazla varış gümrük idaresinde işlem görecek
eşya bulunması durumunda, aracın bir sonraki boşaltma yerine ya da gümrük idaresine sevki
için taşıt veya kaplara tatbik edilen mühür numarası ve adedi ilgili TRB’ler üzerine kaydedilir.

(4) Hareket gümrük idaresinde TRB’nin sistemde serbest bırakıldığı ancak varış gümrük
idaresinde sistemin çalışmıyor olduğu hallerde, varış gümrük idaresi rejimi TRB’deki bilgileri
esas alarak sonlandırır ve sistem yeniden çalışır hale geldiğinde sisteme gerekli bilgileri girer.

(5) Sözleşmeye akit bir tarafta kağıt usulde başlatılan ortak transit rejimi kapsamında
Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilen eşyaya ilişkin olarak varış gümrük idaresince, transit ida-
resi tarafından iletilen Ek-14’te yer alan TC10-Transit Bilgi Notu ve TRB’nin örnekleri ile
varış gümrük idaresine ibraz edilen söz konusu belgelerin karşılaştırılmasını müteakip gerekli
kontroller ve işlemler gerçekleştirilir.

Süre kontrolü işlemleri
MADDE 36 – (1) Eşyanın varış gümrük idaresine sunulması işleminin hareket gümrük

idaresi tarafından belirlenen süre sınırı içinde gerçekleştirilmesi gerekir.
(2) Hareket gümrük idaresince verilen transit süresinin, güvenlik sorunu, arıza, kaza,

yol yapımı, yol kapanması, hastalık veya başka bir nedenle aşılması durumunda ilgililerin en
yakın emniyet, jandarma, gümrük, sağlık vb. birimlerden alacakları belgelerle bu durumlarını
belgelendirmeleri koşuluyla; ayrıca, deprem ve sel gibi herkesçe bilinen ve duyulan olaylarda
gecikme dolayısıyla para cezası uygulanmaz.

(3) 35 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan taşımalarda, transit süresinin
aşılıp aşılmadığının tespitinde, aracın önceki gümrük idareleri veya boşaltma yerlerinde boşal-
tılması ile sevki arasında geçen süreler göz önünde bulundurulur.

(4) Sınır kapılarında yaşanan kuyruklar nedeniyle transit eşyası taşıyan araçların süresi
içerisinde gümrük sahasına giriş yapamadığı durumlarda, ilgili gümrük idaresince mobil ekipler
oluşturularak kuyrukta bekleyen araçlar tutanakla tespit edilir ve transit süresinin aşılıp aşıl-
madığının tespitinde, söz konusu tutanağın düzenlendiği tarih ve saat esas alınır.

(5) Serbest bölgelere transit olarak sevk edilen eşyanın serbest bölgeye alınması için
gerekli belgelerin alıcısı tarafından ibraz edilemediği durumlarda transit süresinin aşılıp aşıl-
madığının tespitinde, aracın serbest bölgeye geliş tarihi ve saati esas alınır.

(6) Konsolosluğa vize müracaatında bulunulduğu hallerde, transit süresinin aşılıp aşıl-
madığının tespitinde, vize müracaat tarihinin ilgili konsolosluktan alınacak belge ile ispat edil-
mesi şartıyla, vize alma süreleri göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

(7) Bu madde hükümleri çerçevesinde transit süresinin aşıldığının tespiti halinde, varış
gümrük idaresince Kanunun 241 inci maddesine göre ceza uygulanmadan eşyanın gümrükçe
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çı-
kışına izin verilmez.

Beyanın kontrolü işlemleri
MADDE 37 – (1) Varış gümrük idaresi, eşya ve TRB’nin sunulmasından sonra TRB’de

ve sistemde yer alan bilgiler çerçevesinde beyanı kontrol eder ve eşyanın muayene edilip edil-
meyeceğine karar verir.

(2) Varış gümrük idaresinin belge kontrolü yapması ve boşaltma bilgilerinin uygun ol-
ması halinde “A2- Uygun kabul edildi” kodu işaretlenir. Bu durumda, varış gümrük idaresinin
kontrol sonuçları mesajını [DES_CON (IE018)] eşyanın kendisine sunulduğu gün veya en geç
takip eden iş günü göndermesi gerekir.
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(3) Varış gümrük idaresinde eşyanın muayenesinin yapılması ve muayene sonucunda
uyuşmazlık bulunmaması halinde, eşyanın sunulduğu gün veya en geç takip eden iş günü ya
da istisnai durumlarda eşyanın sunulduğu günü takip eden üç takvim günü içinde “A1-Uygun-
dur” kodu sisteme girilerek varış gümrük idaresince “Kontrol Sonuçları” mesajı [DES_CON
(IE018)] hareket gümrük idaresine gönderilir.

(4) Beyanın kontrolü neticesinde uyuşmazlık tespit edilmesi halinde Yönetmeliğin 239
ilâ 241 inci maddeleri uyarınca işlem yapılır ve kontrol sonucu sisteme girilirken “B1-Uygun-
suz” kodu kullanılır.

(5) Varış gümrük idaresinde eşyanın laboratuvar tahlilinin yapıldığı durumlarda, üçüncü
ve dördüncü fıkradaki işlemler, tahlil sonucunun alınmasını müteakip gecikmeksizin yerine
getirilir.

(6) Yönetmeliğin 239 ve 240 ıncı maddelerine konu beyana aykırılıkların ispatının ge-
rektiği hallerde; eşyanın mahrecinden yüklenmediği veya eşyanın mahrecinden eksik veya
fazla yüklendiği, yanlışlıkla başka bir yere boşaltıldığı ya da kaza veya avarya sonucu kaybol-
duğu veya çalındığına ilişkin eşyanın yüklendiği liman idaresi, çıkış acentesi, taşıyıcının bir
kamu kuruluşu olması halinde bu kuruluş veya yükleme esnasında bu kurum ve kuruluşların
bulunmaması halinde ihracatçı veya yüklemeyi yapan kuruluştan alınan ve eşyanın yüklendiği
limandaki en büyük mülki idare amirince, gümrük idaresince, ticaret ve sanayi odalarınca veya
liman başkanlığınca onaylanmış belgelerin rejim hak sahibi tarafından ibrazı halinde, eksiklik
veya fazlalık takibatı sonlandırılır.

(7) Kontrol sonuçları girilirken ayrıca taşıma sırasında TRB’ye girilen aktarma, yeni
mühürler veya taşıma sırasındaki durumlar gibi bilgiler de sisteme girilir.

(8) Varış gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen TRB’yi ve diğer ekli belgeleri muhafaza
eder.

(9) YGM bulunan antrepolarda boşaltma sonuçları YGM veya YGM’nin antrepodaki
çalışanı tarafından sisteme girilir. Boşaltma sonuçları uygun olan TRB’ler, boşaltmanın yapıl-
dığı antrepodan sorumlu YGM tarafından, aynı gümrük idaresine bağlı birden fazla antrepoya
eşya boşaltılması durumunda ise son antrepodan sorumlu YGM tarafından, bordroya kaydedi-
lerek boşaltmayı takip eden en geç yedi iş günü içerisinde varış gümrük idaresine iletilir. Bo-
şaltma sonucunun uygun olmaması halinde uyuşmazlığın tespit edildiği antrepodan sorumlu
YGM tarafından en geç takip eden iş günü mesai bitimine kadar gümrük idaresine ilgili transit
evrakının ulaştırılması zorunludur. YGM tarafından bu fıkra hükümlerine uygun hareket edil-
memesi halinde her bir transit beyanı için YGM’ye Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası
uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır.

Varış gümrük idaresi değişikliği
MADDE 38 – (1) Transit işlemi transit beyanında beyan edilen varış gümrük idaresin-

den başka bir idarede sonlandırıldığında bu idare varış gümrük idaresi olur. Sistemde fiili varış
gümrük idaresine gönderilmiş bir “Beklenen Varış Kaydı” mesajı bulunmadığından, sistem bu
idare için hareket gümrük idaresine “Beklenen Varış Kaydı Talebi” [AAR_REQ (IE002)] me-
sajını gönderir. Hareket gümrük idaresi de, “Beklenen Varış Kaydı Cevabı” [AAR_RSP
(IE003)] mesajını gönderir. Varış gümrük idaresi, idare değişikliğini kabul eder ve “Varış Bil-
gisi” [AAR_ADV (IE006)] mesajını hareket gümrük idaresine gönderir.

(2) Hareket gümrük idaresinin işleme MRN vasıtasıyla ulaşamaması halinde, “Beklenen
Varış Kaydı Cevabı” mesajında “Beklenen Varış Kaydı”nın gönderilememe sebepleri de aşa-
ğıdaki kodlardan biri seçilerek bildirilir:

a) “1”- Eşya başka bir varış gümrük idaresine ulaşmıştır,
b) “2”- Hareket gümrük idaresi tarafından sevkiyat iptal edilmiştir,
c) “3”- MRN bilinmemektedir (teknik sebeplerden veya sahtecilikten dolayı),
ç) “4”- Diğer nedenler.
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(3) Hareket gümrük idaresi, “Varış Bilgisi” [AAR_ADV (IE006)] mesajını aldıktan
sonra, beyanda belirtilen varış gümrük idaresini ve beyan edilen ancak kullanılmayan transit
idaresini/idarelerini “İletilen Varış Bilgisi” [FWD_ARR (IE024)] mesajı ile transit işleminin
sona erdiği hususunda bilgilendirir.

Varış gümrük idaresinde alternatif kanıt
MADDE 39 – (1) Rejim hak sahibi veya temsilcisi tarafından, eşya ve TRB varış güm-

rük idaresine sunulduğunda ya da sonrasında talepte bulunulması halinde, varış gümrük idare-
since gerekli kontroller gerçekleştirildikten sonra transit rejiminin usulüne uygun olarak son-
landırıldığına ilişkin 42 nci maddeye uygun şekilde alternatif kanıt düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
İbra ve Teminatın Serbest Bırakılması

İbra
MADDE 40 – (1) Hareket gümrük idaresi, kendisindeki bilgilerle varış gümrük idare-

sinden gelen bilgileri karşılaştırarak, rejimin usulüne uygun olarak sonlandırıldığını tespit et-
mesi durumunda gecikmeksizin rejimi ibra eder.

(2) Hareket gümrük idaresinin transit işleminde şüphe ve kaçakçılık kuşkusu nedeniyle
transit refakat belgesinin ve “Kontrol Sonuçları” [DES_CON (IE018)] mesajında yer alan bil-
gilerin sonradan kontrolünü talep etmesi durumunda, birinci fıkradaki koşulların, talep edilen
bilgilerin gerçekliği ve doğruluğu teyit edilene kadar, yerine getirilmediği kabul edilir.

(3) Transit rejimine konu eşyaya ilişkin olarak idari veya adli takibatın devam ettiği ve
gümrük vergilerinin tahsilinin gerekmediği ya da gümrük vergilerinin tahsili gerekmekle bir-
likte gümrük vergileri, gecikme faizi ve gecikme zammının eksiksiz olarak alındığı durumlarda,
yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, ilgili transit be-
yannamesi ibra edilir.

Teminatın serbest bırakılması
MADDE 41 – (1) Hareket gümrük idaresi, rejimi ibra etmesi halinde teminatı serbest

bırakır. Ancak, kapsamlı teminat kullanılması durumunda varış bilgisi mesajı alındığında ilgili
transit işlemine ilişkin teminat tutarı serbest bırakılır.

BEŞİNCİ KISIM
Alternatif Kanıt, Alındı ve Sonradan Kontrol

Alternatif kanıt
MADDE 42 – (1) Alternatif kanıt, eşyayı tanımlayan ve eşyanın varış gümrük idaresine

sunulmuş olduğunu belirleyen, varış gümrük idaresi tarafından onaylanan bir belgedir.
(2) Rejimin sonlandırılmasının alternatif kanıtı olarak;
a) TRB’nin fotokopisi veya kağıt usülde 5 no.lu iade nüshasının fotokopisi,
b) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunu gösteren

ve eşyayı belirleyen bir gümrük belgesinin bir nüshası veya bir fotokopisi,
c) İlişkili olduğu MRN belirtilmek kaydıyla eşyayı belirleyen boşaltma kayıtları ve

konşimento gibi ticari belgelerin fotokopisi,
kullanılabilir. Alternatif kanıt, uygun olduğunda, birden fazla transit işlemini kapsaya-

bilir.
(3) Eşyanın bir başka ülkede gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma girmiş olması

durumunda ikinci fıkrada belirtilen nüshalar veya fotokopilerin ilgili ülkenin gümrük makam-
ları tarafından onaylanması gerekir.

(4) Alternatif kanıt, rejim hak sahibi veya temsilcisi tarafından transit beyanı ve eşyanın
varış gümrük idaresine sunulduğu anda da talep edilebilir. Varış gümrük idaresi herhangi bir
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uyumsuzluk bulunmaması halinde belgelerin üzerine mühür, kaşe, imza ve tarih tatbik etmek
suretiyle alternatif kanıtı onaylar. Söz konusu belgelerin üstünde mühür/kaşe, ilgili memurun
imzası ve tarih bulunur.

(5) Ortak transit rejiminde, rejim hak sahibi tarafından hareket gümrük idaresine alter-
natif kanıt sunulması halinde, varış gümrük idaresinden, sunulan alternatif kanıtların Ek-15’te
yer alan TC21-Doğrulama Talebi formu ile doğrulanması istenir. Varış gümrük idaresince usu-
lüne uygun olarak doldurulan TC21-Doğrulama Talebi formu ve eki alternatif kanıt çerçeve-
sinde transit işleminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığının anlaşılması halinde, ilgili transit
işlemi hareket gümrük idaresince ibra edilir. Hareket gümrük idaresine sunulan alternatif ka-
nıtların TC21-Doğrulama Talebi formu ile doğrulanması öncesinde, varış ülkesinin yetkili ma-
kamlarınca doğrudan gümrük idaresine iletilen resmi yazı ile transit işleminin usulüne uygun
olarak sonlandırıldığının belirtilmesi halinde, ayrıca TC21-Doğrulama Talebi formu ile doğ-
rulama beklenmeksizin transit işlemi ibra edilir.

Alındı
MADDE 43 – (1) Eşyayı ve belgeleri varış gümrük idaresine sunan kişinin talebi üze-

rine, gümrük idaresince Ek-16’da yer alan TC11-Alındı Formu düzenlenir. Ancak alındı, reji-
min sonlandırılmasının alternatif kanıtı olarak kullanılamaz.

(2) Varış gümrük idaresinden alındı talep eden kişi, TC11-Alındı Formunun ilgili bö-
lümlerini okunaklı bir el yazısıyla doldurarak onay için gümrük idaresine sunar.

Sonradan kontrol
MADDE 44 – (1) Transit beyanı ve eki belgelerdeki bilgiler ile rejim hak sahibi tara-

fından sunulan alternatif kanıtın doğruluğu ve gerçekliğini kontrol etmek için varış gümrük
idaresince sonradan kontrol yapılabilir. Sonradan kontrol taleplerinde ek-15’te yer alan TC21-
Doğrulama Talebi formu kullanılır.

(2) Sonradan kontrol risk analizine dayalı olarak veya örnekleme yoluyla yapılır. Ancak,
sahteciliğe ilişkin kuvvetli şüphe hallerinde sonradan kontrol yapılması zorunludur.

(3) Sonradan kontrol talepleri azami iki ay içinde aynı formun ilgili bölümleri doldu-
rularak cevaplandırılır.

ÜÇÜNCÜ KİTAP
Araştırma ve Tahsilat Usulleri ile Gümrük Yükümlülüğü

BİRİNCİ KISIM
Araştırma Usulü

Araştırma usulünün başlatılması
MADDE 45 – (1) Hareket gümrük idaresi, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması

gereken süre sınırına kadar “Varış Bilgisi” [ARR_ADV (IE006)] mesajını veya “Varış Bilgisi”
mesajını aldıktan sonraki altı gün içinde “Kontrol Sonuçları” [DES_CON (IE018)] mesajını
almazsa sistem tarafından otomatik olarak “Durum Talebi” [STD_REQ (IE904)] mesajı gön-
derilir. Varış gümrük idaresinden gelen “Durum Yanıtı” [STD_RSP (IE905)] mesajında, varış
gümrük idaresinde işlemin usulüne uygun sonlandırıldığına ilişkin bilginin yer almaması du-
rumunda araştırma usulünün başlatılması sistem tarafından otomatik olarak önerilir
(ENQ_REC). Hareket gümrük idaresince en geç yedi gün içinde, rejimin ibra edilmesi için ge-
rek duyulan bilgilerin elde edilmesi amacıyla veya bunun mümkün olmaması halinde;

a) Gümrük yükümlülüğünün doğup doğmadığının tespit edilmesi,
b) Yükümlünün belirlenmesi,
c) Tahsilattan sorumlu yetkili makamların tespit edilmesi,
amacıyla araştırma usulü başlatılır [ENQ_REQ (IE142)].
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(2) Ancak;
a) Sistemde teknik sorun olması halinde veya
b) Gümrük idaresinin, transit rejiminin usulüne uygun sonlandırılmadığına ilişkin bil-

gileri daha önce alması halinde ya da
c) Transit rejiminin usulüne uygun sonlandırılmadığından şüphelenilmesi durumunda

(örneğin; alternatif kanıtın gerçekliğinden şüphe duyulan hallerde),
ilgili idarece resen araştırma usulü başlatılmadan önce “Durum Talebi” [STD_REQ

(IE904)] mesajı; “Varış Bilgisi” [AAR_ADV (IE006)] mesajı alınmadığı takdirde beyan edilen
varış gümrük idaresine, “Varış Bilgisi” mesajı alındığı takdirde fiili varış gümrük idaresine
gönderilir. “Durum Yanıtı” [STD_RSP (IE905)] mesajında, varış gümrük idaresinde işlemin
usulüne uygun sonlandırıldığına ilişkin bilginin yer almaması durumunda araştırma usulü resen
başlatılır.

(3) Araştırma usulü öncelikle varış gümrük idaresi nezdinde “Araştırma Talebi”
[ENQ_REQ (IE142)] mesajı kullanılarak başlatılır. Araştırmanın başlatılmasından sonra yirmi
sekiz gün içinde araştırmaya cevap alınamaması veya araştırmaya olumsuz cevap alınması
[ENQ_NEG (IE143)] durumunda, sistem üzerinden rejim hak sahibi nezdinde araştırma mesajı
[REQ_MOV (IE140)] kullanılarak araştırma başlatılır. Rejim hak sahibi tarafından araştırmaya
en geç yirmi sekiz gün içerisinde rejimin ibrası için gerekli bilgiler ile birlikte cevap verilir.

Bilgi istenilmesi veya gönderilmesi
MADDE 46 – (1) İlave bilgi göndermek veya belirli bir transit işlemi hakkında bilgi

almak için araştırma ve tahsilat usulleri sürecinde “Araştırma&Tahsilat Bilgisi” (IE144) ve
“Araştırma&Tahsilat Bilgi Talebi” (IE145) mesajları kullanılabilir. Bu bilgi değişimi hareket
gümrük idaresi veya varış gümrük idaresi tarafından başlatılabilir. “Araştırma&Tahsilat Bilgisi”
(IE144) mesajı hareket gümrük idaresi tarafından, “Araştırma&Tahsilat Bilgi Talebi” (IE145)
mesajı ise varış gümrük idaresi tarafından kullanılır. Posta yoluyla ilave belge gönderilmesi
gerektiğinde ek-17’de yer alan TC20A-Bilgi/Belge Gönderilmesi Formu kullanılır.

Araştırmanın iptali
MADDE 47 – (1) Herhangi bir nedenle hareket gümrük idaresi “Araştırma Talebi”ni

[ENQ_REQ (IE142)] iptal etmeye karar verirse, ilgili varış gümrük idaresine “Araştırma İptal
Bildirimi” [ENQ_CAN (IE059)] mesajı gönderilir.

Varış gümrük idaresi tarafından verilecek yanıtlar
MADDE 48 – (1) Eşyanın TRB ve ilgili belgeler ile birlikte varış gümrük idaresine

sunulmuş, ancak “Varış Bilgisi” [AAR_ADV (IE006)] ve/veya “Kontrol Sonuçları”
[DES_CON (IE018)] mesajlarının iletilmemiş olması halinde, varış gümrük idaresince, araş-
tırma usulü başlatılmış olsun ya da olmasın, en kısa sürede ilgili mesajlar hareket gümrük ida-
resine gönderilir.

(2) Varış gümrük idaresi “Araştırma Yanıtı (IE143)” mesajında aşağıda yer alan yanıt
kodlarından birini belirtir:

a) Kod “1” – “Varışta bilinmiyor” (ENQ_NEG): Eşya beyan edilen varış gümrük ida-
resine sunulmamıştır. Bu durumda hareket gümrük idaresince fiili varış gümrük idaresi belir-
lemeye çalışılır veya araştırmaya rejim hak sahibi nezdinde devam edilir.

b) Kod “2” – “Mükerrerlik varsayımı” (ENQ_DUP): Eşya beyan edilen varış gümrük
idaresine sunulmuştur ve bu idare aynı eşya için iki “Beyan Bilgisi” (IE015) mesajı olduğunu
tespit etmiştir.

c) Kod “3” – “İade nüshası gönderilmiştir” (ENQ_POZ): Eşya beyan edilen varış güm-
rük idaresine sunulmuştur, ancak bu idare “Varış Bilgisi” [AAR_ADV (IE006)] ve “Kontrol
Sonuçları” [DES_CON (IE018)] mesajları sistem üzerinden gönderilemediğinden teyit nüshası
(örneğin TRB nüshası) göndermiştir.
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ç) Kod “4” – “Varışta tahsilat talebi” (ENQ_NEG): Ortak transit rejimi kapsamı işlem-
lerde, eşya varış gümrük idaresine sunulmamış ancak “Sınır Geçiş Bildirimi” (IE118) yapıldı-
ğından varış ülkesinde olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede, varış gümrük idaresince tahsilat
yetkisi devralınmak istenmektedir.

(3) Ortak transit rejiminde, eşyanın varış gümrük idaresine sunulmadığının ancak sınır
geçiş bildiriminin yapıldığının tespit edilmesi halinde, öncelikle eşyanın başka bir varış gümrük
idaresine sunulup sunulmadığı sistem üzerinden kontrol edilir, eşyanın herhangi bir gümrük
idaresine sunulmadığının anlaşılması durumunda tahsilat yetkisini devralmak için “4-Varışta
Tahsilat Talebi” kodu kullanılarak “Araştırma Yanıtı” (IE143) mesajı gönderilir. Tahsilat yet-
kisinin devralındığına dair mesaj, varış gümrük idaresine Araştırma Talebi mesajının iletildiği
tarihten itibaren yirmi sekiz gün içinde alınmadığı takdirde, konu Bakanlığa (Gümrükler Genel
Müdürlüğü) iletilir.

Karar
MADDE 49 – (1) Hareket gümrük idaresi, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması

için verilen süre sınırından itibaren en geç 6 ay içinde araştırma usulünün sonucuna karar verir.
Yürütülen araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ve kanıtlar çerçevesinde, rejim ibra edilir
veya tahsilat usulüne geçilir.

İKİNCİ KISIM
Tahsilat Usulü

Tahsilat usulü
MADDE 50 – (1) Transit işleminin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmediğinin tespit

edilmesi veya ulusal transit rejiminde Yönetmeliğin 239 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi uyarınca rejim hak sahibi tarafından vergilerin ödenmesi talebinde bulunulması duru-
munda, ilgili gümrük idaresince tahsilat yapılır.

(2) Yönetmeliğin 239 ve 240 ıncı maddeleri ile bu Tebliğde belirlenen durumlarda tah-
silat sürecinin başlatılması için araştırma usulünün başlatılması şartı aranmaz.

Hareket gümrük idaresinde tahsilat usulü
MADDE 51 – (1) Araştırma usulü sonucunun olumsuz sonuçlanması veya 45 inci mad-

denin üçüncü fıkrasında belirlenen süre içinde cevaplanmaması durumunda, hareket gümrük
idaresi, sistem üzerinden tahsilat işlemini başlatır [REC_COM (IE063)]. Tahsilat işlemi baş-
latıldıktan sonra, hareket gümrük idaresi sistem üzerinden tahsilatı tebliğ eder [REC_NOT
(IE035)] ve eş zamanlı olarak yükümlüye de yazılı tebligatta bulunur. Tahsilatın yapılmasını
müteakip ilgili idarelere sistem üzerinden bilgi verilir [REC_DIS (IE152)].

Varış gümrük idaresinde tahsilat usulü
MADDE 52 – (1) Varış gümrük idaresince, ortak transit rejimi kapsamında başlatılan

bir transit işlemine ilişkin sınır geçiş bildiriminin yapılmış olması durumunda, eşyanın varış
gümrük idaresine sunulmadığının veya varış gümrük idaresi değişikliği talebinde bulunulmamış
olduğunun tespiti halinde; araştırma başlatılmış olması halinde araştırma sonucuna “4” kodu
ile cevap verilerek tahsilat talebinde bulunulur. Bu durumda, varış gümrük idaresinin tahsilat
talebi hareket gümrük idaresi tarafından kabul edilirse [REC_ACC_POZ (IE151)], tahsilata
ilişkin işlemler sistem üzerinden ve yazılı olarak rejim hak sahibi nezdinde başlatılır. Hareket
gümrük idaresince araştırmanın başlatılmamış olması halinde ise resen tahsilat işlemi başlatılır.
Tahsilatın yapılmasını müteakip ilgili idarelere sistem üzerinden bilgi verilir [REC_DIS (IE152)].

(2) Süresinde ödenmeyen gümrük vergileri ve diğer yükler için 6183 sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
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Kefile yönelik işlemler
MADDE 53 – (1) Transit işlemlerinde rejimin ibra edilmediği, eşyanın varış gümrük

idaresine sunulması gereken tarihten itibaren dokuz ay içinde hareket gümrük idaresince kefile
bildirilir. Bu bildirimde asgari olarak, transit beyanının MRN ve tarihi, hareket gümrük idare-
sinin adı ve rejim hak sahibinin adı belirtilir.

(2) Ortak transit rejimi kapsamındaki işlemler için gümrük yükümlülüğünün Türkiye
Gümrük Bölgesinde doğmuş olması halinde, birinci fıkrada belirtilen bildirimin yapılmış ol-
ması kaydıyla rejimin ibra edilmediği durumda; ilgili gümrük idaresi transit beyanının kabul
tarihinden itibaren üç yıl içinde kefile transit beyanının MRN ve tarihini, hareket gümrük ida-
resinin adını, rejim hak sahibinin adını ve ilgili tutarı belirterek söz konusu ortak transit işlemi
için yükümlü olduğu gümrük vergilerini ödemesi gerektiğini veya gerekebileceğini bildirir.
Kefilin yurt dışında yerleşik olması halinde söz konusu bildirim kefilin Türkiye’deki temsilci-
sine yapılır. Temsilci bilgilerinin edinilmesi amacıyla ek-18’de yer alan TC30-Adres Talebi
Formu kullanılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki bildirimlerden birinin yapılmış olması halinde, gümrük
vergilerinin rejim hak sahibinden tahsil edildiği veya rejimin ibra edildiği de kefile bildirilir.

(4) Ortak transit rejimi kapsamındaki işlemler için, birinci ve ikinci fıkralarda öngörülen
bildirimlerden herhangi biri, süre sınırının dolmasından önce kefile yapılmamışsa, kefil yü-
kümlülüklerinden kurtulur. Ancak rejim hak sahibinin yükümlülüğü devam eder.

(5) Dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, kefilin yükümlülüğü gümrük vergi-
lerinin ödenmesi gereken süre boyunca devam eder.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Yükümlünün Belirlenmesi ve 

Yükümlüye Yönelik İşlemler

Gümrük yükümlülüğünün doğması
MADDE 54 – (1) Transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili olarak ödenmesi gereken

gümrük vergileri ve diğer yükleri kapsayan gümrük yükümlülüğü,
a) Eşyanın transit rejiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılması veya
b) Eşya transit rejiminden çıkarılmamakla birlikte, transit rejiminin kullanılmasından

doğan yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutul-
masına ilişkin bir koşula uyulmaması,

durumunda doğar.
(2) Birinci fıkranın (b) bendi çerçevesinde yükümlülüğün doğması için, yerine getiril-

meyen yükümlülüğün rejimin yanlış uygulanması sonucunu yaratması gerekir.
(3) Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca eşyanın transit rejimine tabi tutulmasından doğan

yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin, eşyanın tabiatı, öngörülemeyen koşullar ya da mücbir
sebepler nedeniyle veya ilgili idarelerin izni çerçevesinde, eşyanın tamamen tahrip olması veya
tekrar yerine konulamayacak şekilde kaybından kaynaklandığının kanıtlanması durumunda,
transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili bir gümrük yükümlülüğünün doğmadığı kabul edilir.
Kullanılamaz hale gelen eşyanın yerine konulamayacak şekilde kayıp olduğu kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen telef veya kayıp, Yönetmeliğin 228 inci maddesinde be-
lirtilen şekilde kanıtlanır.

Yükümlünün belirlenmesi
MADDE 55 – (1) 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda

yükümlü;
a) Rejim hak sahibi,
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b) Eşyayı transit rejiminden çıkaran kişi,
c) Böyle bir çıkarmaya iştirak eden ve eşyanın transit rejiminden çıkarılmakta olduğunu

bilen veya makul olarak bilmesi gereken kişiler,
ç) Bu eşyayı edinen veya bulunduran ve eşyayı edindiği veya aldığı zaman eşyanın

transit rejiminden çıkarılmış olduğunu bilen veya makul olarak bilmesi gereken kişiler,
olur.
(2) 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumda yükümlü, eş-

yanın transit rejimine tabi tutulmasından doğan yükümlülükleri yerine getirmesi veya eşyanın
transit rejimine tabi tutulması için öngörülen koşullara uyması istenilen kişidir.

(3) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden birden fazla kişinin yükümlü olması duru-
munda, bu kişiler vergilerin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yükümlüye yönelik işlemler
MADDE 56 – (1) Gümrük idaresi, gümrük vergileri tutarını hesaplayacak ve yüküm-

lüyü belirleyecek durumda olduğunda, derhal gümrük vergilerinin tahsil edilmesine yönelik
işlemleri başlatır.

(2) Bu amaçla, ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde, gümrük idaresi tarafından güm-
rük vergileri tutarı yükümlüye bildirilir ve yükümlü tarafından da ödenmesi gerekir.

(3) Gümrük vergilerinin tahsil edilmesine ilişkin işlemlerin başlatılmasını müteakip,
ilgili gümrük idaresi, gümrük yükümlülüğünün doğmasına yol açan olayın olduğu yerle ilgili
kanıt elde eder ve bu yer, ortak transit rejiminde Sözleşmeye akit bir başka taraf ise, söz konusu
olayın olduğu yerden sorumlu makamlara tevsik edici belgelerin onaylı bir nüshası dahil gerekli
tüm belgeleri gönderir. Yükümlülüğün doğduğu yerden sorumlu makamlar, bildirimin alındığını
teyit eder ve tahsilattan sorumlu olup olmadıklarını belirtir. Üç ay içinde cevap verilmediği
takdirde, ilgili gümrük idaresi başlattığı tahsilat işlemlerine derhal devam eder.

(4) Yükümlülüğün doğduğu yerden sorumlu makamlarca, üçüncü fıkrada belirtilen üç
aylık sürenin dolmasından sonra tahsilat yapılmak istenmesi ve ilgili gümrük idaresinin derhal
bilgilendirilmesi koşuluyla gümrük vergilerinin tahsili sürecinin başlatılması halinde, ilgili
gümrük idaresince başlatılmış ancak tamamlanmamış tüm tahsilat işlemleri derhal askıya alınır.
Yükümlülüğün doğduğu yerden sorumlu makamlar, tahsilata ilişkin kanıt sunarsa, ilgili gümrük
idaresi hali hazırda tahsil ettiği tutarı derhal geri öder veya tahsilat işlemlerini iptal eder.

DÖRDÜNCÜ KİTAP
Çeşitli ve Son Hükümler

Açık transit beyanlarının takibi
MADDE 57 – (1) Ortak ve ulusal transit rejimleri kapsamında bağlantı hareket ya da

varış gümrük idarelerince işlemleri tamamlanmayan transit beyanları, aylık dönemler itibarıyla
ilgili bölge müdürlüğünce takip edilerek, işlemlerin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde ta-
mamlanması için gerekli tedbirler alınır.

Yetki
MADDE 58 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını

temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile
bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 5)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile

basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84

ilâ 92 nci maddeleri ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 237 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Hareket gümrük idaresi: Eşyanın transit rejimine tabi tutulduğu ve basitleştirme izni

kapsamında transit beyanı olarak kabul edilen bilgilerin sunulduğu gümrük idaresini,
c) İzin: Eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin verilen izni,
ç) İzin sahibi: Eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin izin ve-

rilen havayolu şirketini,
d) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
e) Varış gümrük idaresi: Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması

için sunulması gereken gümrük idaresini,
f) Yönetmelik: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar

Başvuru koşulları ve istenilen belgeler
MADDE 4 – (1) Eşyanın havayolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni verilebil-

mesi için başvuru sahibi havayolu şirketinin Yönetmeliğin 237 nci maddesinde belirtilen ko-
şullara ilave olarak, aşağıdaki özel koşulları sağlaması gerekir:

a) Başvuru tarihi itibarıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sivil Ha-
vacılık Genel Müdürlüğü) tarafından verilmiş olan İç ve Dış Hatlarda Tarifeli ve Tarifesiz Se-
ferlerle Yolcu ve Yük Taşımacılığı ya da İç ve Dış Hatlarda Tarifeli ve Tarifesiz Seferlerle
Kargo Taşımacılığı Ruhsatlarından birine sahip olmak, bünyesinde asgari 3 adet kargo uçağı
ya da asgari 10 adet yolcu uçağı bulundurmak ve başvuru yılı ve bir önceki yıl içerisinde yurtiçi
tarifeli seferlerle yolcu ya da kargo taşımacılığı yapmış olmak,

b) Manifesto ve konşimento kayıtlarını elektronik ortamda tutmak ve bu bilgilere ha-
reket ve varış gümrük idarelerinin anlık erişimi için gerekli elektronik altyapıya sahip olmak,

c) ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına sahip olmak ya da söz konusu sertifikaların
alınması için başvuru yapıldığının tevsik edilerek sertifikaların birer örneğini başvuru tarihinden
itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığa ibraz etmek.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen genel ve özel koşulları karşılayan başvuru sahiplerinin,
Yönetmeliğin 237 nci maddesi uyarınca ibraz edilecek belgelere ek olarak;

a) Ek-1’de yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuş havayolu basitleştirmesi için baş-
vuru formunu,

b) Bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü bilgisi ile kuruluş ve yapılan değişiklikler
dahil bütün ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayılarını içerir listeyi,

c) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler
ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının arşiv bilgilerini de
içeren son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kayıtlarını,

ç) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,
d) Şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış Ek-2’de yer alan beyan formunu,
e) İç ve Dış Hatlarda Tarifeli ve Tarifesiz Seferlerle Yolcu ve Yük Taşımacılığı ya da İç

ve Dış Hatlarda Tarifeli ve Tarifesiz Seferlerle Kargo Taşımacılığı Ruhsatının noter onaylı su-
retini,

f) Şirket bünyesinde asgari 3 adet kargo uçağı ya da asgari 10 adet yolcu uçağı bulun-
durduğunu ve başvuru yılı ve bir önceki yıl içerisinde yurtiçi tarifeli seferlerle yolcu ya da
kargo taşımacılığı yaptığını kanıtlayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan
(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) alınmış yazıyı,

g) 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 9001 ve ISO 27001 sertifika-
larının aslı veya onaylı örneğini ya da söz konusu sertifikaların alınması için başvuru yapıldı-
ğına ilişkin belgeleri,

ğ) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak havalimanlarının listesini,
izin makamına sunması gerekir.
Başvuru yeri
MADDE 5 – (1) Eşyanın havayolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni için başvuru

yeri ve izin makamı Gümrükler Genel Müdürlüğü’dür.
Basitleştirme izninin verilmesi
MADDE 6 – (1) İzin makamı, basitleştirmelerden yararlanma başvurusu üzerine yapı-

lacak değerlendirme neticesine göre izni verir veya başvuruyu reddeder.
(2) Yönetmeliğin 233 üncü maddesi kapsamında, aranan belgelerin bir kısmının başvuru

dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde, başvuru sahi-
bine bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün
içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru
evrakları başvuru sahibine geri gönderilir.

(3) Başvuru kabul edildiğinde Ek-3’te yer alan izin belgesi düzenlenerek başvuru sahi-
bine yazılı olarak bildirilir.

(4) Başvurunun reddi başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurunun reddi duru-
munda gerekçe de belirtilir.

(5) Basitleştirme izni, izin sahibinin kendi havayolu şirketine ait sefer kodu ile yurtdı-
şından Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirdiği eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki iki
gümrük idaresi arasında taşınmasında ve ihracat eşyasının izin sahibinin kendi havayolu şir-
ketine ait sefer kodu ile Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki iki gümrük idaresi arasında ta-
şınmasında kullanılabilir.
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(6) Basitleştirme izni, Yönetmeliğin 225 inci maddesi kapsamına giren eşyanın ve Türk
Gümrük Tarife Cetvelinin 22.08 ve 24.02 pozisyonlarında yer alan eşyanın taşınmasında kul-
lanılamaz.

Transit beyanı olarak gümrük idaresine iletilecek bilgiler
MADDE 7 – (1) İzin sahibi tarafından basitleştirme izni kapsamında işlem yapılan ma-

nifestolar ve manifesto kapsamı konşimentolar hareket ve varış gümrük idarelerinin elektronik
ortamda anlık erişimine açık olmalıdır.

(2) Basitleştirme izni kapsamında gümrük idaresine, her bir taşımaya ilişkin olarak sefer
ve manifesto bazında;

a) Eşyayı taşıyan havayolu şirketinin vergi numarası,
b) Uçuş numarası,
c) Uçuş tarihi,
ç) Yükleme (hareket) ve boşaltma (varış) havalimanının adı,
d) Hareket ve varış gümrük idareleri,
e) Hava konşimentosu numaraları,
bilgileri elektronik ortamda iletilir.
(3) İkinci fıkra kapsamında ilgili konşimento numarasının karşısında;
a) Transit rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda olmayan eşya için “T” kodu,
b) Transit rejimine tabi tutulan, serbest dolaşımda olmayan ve daha önceki bir sefer ile

taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için “TD” kodu,
c) Transit rejimine konu olmayan serbest dolaşımdaki kabotaj eşyası için “K” kodu,
ç) İhracata konu eşya için “X” kodu,
d) İhracata konu olan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki

eşya için “XD” kodu,
e) Öncesinde bir transit beyanına konu olmuş eşya için “H” kodu,
f) Öncesinde bir transit beyanına konu olmuş eşyanın devamı niteliğindeki eşya için

“HD” kodu,
g) Transit refakat belgesi düzenlenen eşya için “TR” kodu,
kullanılır.
(4) İzin sahibi, gümrük idaresince talep edilmesi halinde, belirli bir tarih aralığında ba-

sitleştirme izni kapsamında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin bilgileri liste halinde güm-
rük idaresine ibraz eder.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen ve gümrük idaresine ibraz edilecek listede ikinci fıkrada
belirtilen bilgiler ile her bir konşimento için asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) Alıcı,
b) Gönderici,
c) Kap adedi,
ç) Eşyanın tanınması için gerekli tüm bilgileri içeren normal ticari tanımı (Eşyanın

gruplandırılması durumunda, eşya tanımı yerine “konsolide” ifadesi kullanılır),
d) Brüt ağırlık.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşlemler

Hareket gümrük idaresinde yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine havayoluyla getirilen ve giriş gümrük ida-

resinden Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir başka gümrük idaresine sevk edilecek eşyaya
ilişkin olarak giriş özet beyanda bu yönde bilgiye yer verilir.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen eşyaya ilişkin olarak basitleştirme izni çerçevesinde işlem

yapılabilmesi için, 7 nci maddede yer alan bilgiler giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren

96 saat içerisinde gümrük idaresinin sistemine iletilir. Bu durumda işlemler, eşya geçici depo-

lama yerine alınmaksızın gerçekleştirilir. Söz konusu sürenin aşılması halinde, eşya geçici de-

polama yerine alınır.

(3) Basitleştirme izni kapsamında, 7 nci maddede yer alan bilgiler, taşıtın kalkışına ka-

dar hareket ve varış gümrük idarelerine iletilmek üzere izin sahibi tarafından gümrük idaresinin

sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilir ve konşimento bilgileri, eşyaya ilişkin giriş

özet beyan, ihracat beyannamesi, transit refakat belgesi ya da transit beyanı kayıtları ile ilişki-

lendirilir. Söz konusu bilgilerin gümrük idaresinin sistemi tarafından kabul edilmesi ile birlikte

izin sahibine kayıt numarası bilgisi iletilir. İzin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine

iletilen bilgilerde değişiklik yapılmak istenirse, ilgili kayıt numarası kullanılarak değişiklik bil-

gileri taşıtın varış havalimanına varışına kadar gümrük idaresinin sistemine elektronik veri de-

ğişimi sistemi ile iletilir.

(4) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapan havayolu şirketi, taşıma işlemleri için

rejim hak sahibi olur.

(5) 7 nci maddedeki bilgilerin hava taşıtının kalkışı öncesinde gümrük idaresinin siste-

mine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmesi halinde, eşyanın hareket gümrük idaresine

sunulmuş olduğu kabul edilir.

(6) Hareket gümrük idaresi gerekli gördüğü hallerde beyanı kontrol veya eşyayı mua-

yene edebilir ve bu amaçla manifesto ve manifesto içeriği konşimentoların çıktılarının sunul-

masını isteyebilir.

(7) İzin kapsamında taşınacak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin belli ku-

rumların kontrolüne tabi olması durumunda varış gümrük idaresine sevkinden önce giriş güm-

rük idaresinde eşyaya ilişkin gerekli kontroller yapılır.

(8) Bu Tebliğ kapsamında basitleştirme izni sahibi havayolu şirketlerince verilecek giriş

özet beyanlara ilişkin olarak, gümrük idaresince beyanın kontrolü veya eşyanın muayene edil-

mesine karar verilen durumlar ile özet beyan eksiklik ve fazlalık durumları hariç olmak üzere,

manifesto ve konşimentoların kağıt ortamında gümrük idaresine ibrazı zorunlu değildir.

(9) Hareket gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığında izin

kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller

gerçekleştirilir.

(10) Basitleştirme izni kapsamında geçici depolama yerine alınmaksızın varış gümrük

idaresine sevk edilmesi planlanan eşyaya ilişkin giriş özet beyanda “ambar harici” olarak be-

lirtilen taşıma senetlerinde, eşyanın geçici depolama yerine alınmasının gerekmesi durumunda,

Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanmaksızın sistemde gümrük idaresince ge-

rekli düzeltme yapılır.

(11) İkinci ve onuncu fıkralar çerçevesinde geçici depolama yerine alınan eşyanın varış

gümrük idaresine sevki, ulusal transit rejimi çerçevesinde transit beyanı ile gerçekleştirilir.

Varış gümrük idaresinde yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Basitleştirme izni kapsamında 7 nci maddede yer alan bilgilerin, ha-

reket ve varış gümrük idarelerine iletilmek üzere izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sis-
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temine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmiş olması koşuluyla, hava taşıtı varış havali-

manına ulaştığında eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğu ve transit işleminin son-

landırıldığı kabul edilir.

(2) Hava taşıtının varış havalimanına ulaştığının gümrük idaresince tespit edilmesi ya

da herhangi bir belge aranmaksızın izin sahibi firma tarafından gümrük idaresine elektronik

ortamda bildirilmesi üzerine, 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt numarası üze-

rinden varış işlemleri gerçekleştirilir. Varış işlemleri ile birlikte, giriş özet beyanda ilgili kon-

şimentoda kayıtlı eşya bilgileri de varış gümrük idaresindeki kayıt ile ilişkilendirilir ve eşyaya

ilişkin varış gümrük idaresindeki işlemler söz konusu kayıtlar üzerinden yürütülür.

(3) Eşyanın boşaltılması sonrasında izin sahibi havayolu işleticisi veya gümrük idare-

since yapılan tespit sonucunda serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyanda belirtilen cinsine

uygun olmakla birlikte;

a) Kap adedinin miktarca eksik çıkması ve eksik çıkan eşyanın 10 gün içerisinde başka

bir hava taşıtı ile getirilerek varış gümrük idaresine sunulmaması durumunda, varış gümrük

idaresince izin sahibinden eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden veya yanlış beyandan

kaynaklandığının, yirmi sekiz gün içerisinde varış gümrük idaresine ispat edilmesi istenir. Bu

süre yazılı başvuru halinde, yirmi sekiz gün daha uzatılabilir. Eksikliğin sebebinin süresi içe-

risinde ispat edilmesi halinde, işlemler tamamlanır. Eksikliğin sebebinin süresi içerisinde ispat

edilememesi halinde, gümrük vergileri ve diğer yüklerin tahsil edilmesinin yanı sıra, Kanunun

241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanır.

b) Kap adedinin miktarca fazla çıkması halinde, fazla çıkan eşya geçici depolama yerine

alınır; talep edilmesi halinde, beyana konu diğer eşyanın gümrük işlemlerine devam edilir. Be-

yannameye ekli fatura ve ticari belgelerde kayıtlı bilgilerden fazlalığın yanlış beyan sebebiyle

ortaya çıktığı anlaşılırsa, fazla eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunulmasına izin verilir. Aksi

halde, fazlalığın mahrecindeki fazla yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının, 28

gün içerisinde ispat edilmesi gerekir. Bu süre yazılı başvuru halinde, yirmi sekiz gün daha uza-

tılabilir. Fazlalığın sebebinin süresi içerisinde ispat edilmesi halinde, fazla çıkan eşyaya ilişkin

rejim beyanında bulunulmasına izin verilir. Fazlalığın sebebinin süresi içerisinde ispat edile-

memesi halinde, fazla çıkan eşya Kanunun 177 nci maddesi kapsamında tasfiyeye tabi tutulur.

c) Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol neticesinde tespit edilen beyana aykırılığın

21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal eder nitelikte olduğu

sonucuna varılması durumunda, izin sahibinin havayolu ile eşya taşımacılığına ilişkin olarak

uluslararası ve ulusal mevzuat ile düzenlenmiş sorumlulukları da göz önünde bulundurularak,

ilgili hükümler uyarınca gerekli işlemler yapılır.

(4) Varış gümrük idaresi, gerekli gördüğü hallerde beyanı kontrol veya eşyayı muayene

edebilir ve bu amaçla manifesto ve manifesto içeriği konşimentoların çıktılarının sunulmasını

isteyebilir.

(5) Varış gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığında izin

kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller

gerçekleştirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İznin Askıya Alınması ve İptali

İznin askıya alınması
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 234 üncü maddesi çerçevesinde, izin koşullarından

herhangi birinin artık karşılanmadığının izin sahibince bildirilmesi veya gümrük idaresince
tespit edilmesi durumunda, eksikliklerin düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen
bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir. Bu süre, izin sahibinin eksikliklerin
giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunması kaydıyla otuz gün süreyle uzatılabilir.

(2) İzin sahibi, birinci fıkrada belirtilen durumları verilen süre içinde düzeltmezse izin
makamı, izin sahibinin durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almasına imkân vermek
amacıyla izni otuz gün süre ile askıya alır ve durumu izin sahibine bildirir. Otuz günlük askıya
alma süresi izin sahibinin talebi üzerine altmış gün daha uzatılabilir. Verilen ek süreler içinde
de gerekli düzeltme yapılmazsa bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında izin iptal edilir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anla-
şılması halinde, mevzuattaki cezai hükümler saklı kalmak üzere, izin sahibi ilk iki seferde yazılı
olarak uyarılır. Bir takvim yılı içerisinde iki kez yazılı olarak uyarılmasına rağmen aynı hükmün
üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda izin, otuz gün süreyle askıya alınır.

(4) Kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin ni-
teliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde izin askıya alınır.

İznin iptali
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 234 üncü maddesi çerçevesinde, aşağıdaki durumlar-

dan herhangi birinin mevcudiyeti durumunda izin iptal edilir:
a) İznin yanlış bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması.
b) Basitleştirme izni için gerekli koşulların artık mevcut olmadığının anlaşılması ve 10 uncu

maddede belirtilen süreler içerisinde izin sahibinin eksiklikleri gidermemesi veya durumu dü-
zeltmek için gerekli önlemleri almaması.

c) Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kişilerden
herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı ka-
rarının verilmiş olması durumunda hakkında yargı kararı verilmiş kişinin 60 gün içerisinde fir-
ma ile ilişiğinin kesilmemiş olması.

(2) İznin iptali bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bununla birlikte, izin sahi-
binin haklı talepleri söz konusu olduğunda yetkili makamlar, iptalin yürürlüğe giriş tarihini er-
teleyebilir. Bu durumda, kararın yürürlüğe gireceği tarih belirtilir.

(3) Birinci fıkradaki iptal işlemini müteakip bir yıl içerisinde yapılan izin başvuruları
reddedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İzin Sahibinin Yükümlülükleri ve Sonradan Kontrol

İzin sahibinin yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) İzin sahibi,
a) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak havalimanlarına ilişkin değişiklik

söz konusu olduğunda, söz konusu değişiklikleri, taşımaların başlamasının planlandığı tarihten
en geç 15 gün öncesinde Bakanlığa bildirmekle,

b) 7 nci maddede yer alan bilgileri hareket ve varış gümrük idarelerinin elektronik or-
tamda anlık erişimine hazır bulundurmakla ve hareket ve varış gümrük idarelerine iletilmek
üzere gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletmekle,
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c) Belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin
manifesto ve manifesto kapsamı konşimentoların gümrük idaresince sorgulanabilmesi için iş-
lem tarihinden itibaren üç yıl süre ile gerekli erişimi sağlamakla ve gümrük idaresince talep
edilmesi halinde, liste halinde gümrük idaresine ibraz etmekle,

ç) Gümrük idaresince talep edilmesi veya sistemdeki bilgilere anlık erişimin sağlana-
madığı hallerde hareket ve varış gümrük idarelerine manifestonun ve manifesto kapsamı kon-
şimentoların çıktısını sunmakla,

d) İzin kapsamında taşınacak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin belli ku-
rumların kontrolüne tabi olması durumunda varış gümrük idaresine sevkinden önce giriş güm-
rük idaresinde eşyaya ilişkin gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamakla,

e) Kayıtlarında, izin kapsamı sevkiyatlara konu eşyanın statüsüne ilişkin gerekli ayrımı
sağlamakla,

f) Ticari ve taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idaresince yapılan ve özellikle sonradan
kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak ve-
recek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilke-
lerine uygun olarak tutmakla ve elektronik haberleşme güvenliğini sağlamakla,

g) Sevkiyatın ayniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almakla,
ğ) Rejim hak sahibine ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmekle,
h) Gümrük idaresinin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı

sağlamakla,
ı) Her türlü usulsüzlük ve uyuşmazlıkları hareket ve varış gümrük idarelerine bildir-

mekle, aynı zamanda usulsüzlük ve uyuşmazlıkları araştırma konusunda hareket ve varış güm-
rük idareleri ile işbirliği yapmakla,

i) İzin şartlarına ilişkin durumunda bir değişiklik olması halinde, en geç otuz gün içe-
risinde izin makamına durumunu bildirmekle,

yükümlüdür.
Basitleştirme izni kapsamındaki işlemlerin sonradan kontrolü
MADDE 13 – (1) İzin sahibince gerçekleştirilen işlemler, 27/10/2008 tarihli ve 27037

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönet-
meliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur.

(2) Yürütülen sonradan kontrol sırasında izin sahibinin izne ilişkin koşulları taşımaya
devam edip etmediği de kontrol edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki
MADDE 14 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını

temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, havayolu ile basitleştirilmiş
usulde taşınacak eşyaya sınırlama getirmeye, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer al-
mayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

EKMEK TOPLAMA (KASALAMA) HĠZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen Ekmek Toplama (Kasalama) hizmet alımı iĢi 

kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 10.08.2017 PerĢembe günü saat 14.00’de Fabrikamız Genel Müdürlük binası 

Toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 200,00 TL bedelle fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 10.08.2017 PerĢembe günü saat 14.00’a kadar fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74 6895/1-1 

—— • —— 
400 GR. ORGANĠK HEMġĠN VE ORGANĠK RĠZE ÇAYI KUTU ĠSKELETĠ 

SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

800.000 adet 400 gr. Organik HemĢin ve 800.000 adet 400 gr. Organik Rize Çayı Kutu Ġskeleti, 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığından (RĠZE) 100,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.08.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale en az 1 kalemin tamamına teklif vermek Ģartıyla, kalem bazında kısmi teklife 

açıktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 6740/1-1 
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KANTARLAR ĠÇĠN TESELLÜM PERSONELĠ ÇALIġTIRILMASI HĠZMET  

ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya dönemi Fabrika, Göndelen, Kızılca, Aksaray, Ağaçlı ve 

YeĢilova Kantarları için Tesellüm Personeli çalıĢtırılması Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKĠYE 

ġEKER FABRĠKALARI A.ġ. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık Ġhale 

Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/376318 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NĠĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 388 311 9301 - 06 (6 Hat) - 0 388 311 9307 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) : Yok 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ziraat Bölge ġeflikleri üzerinden çalıĢtırılacak personel 

adetleri ve ay sayıları aĢağıya çıkarılmıĢtır; 
 

Bölge

Adı

Kantar

Adı

ÇalıĢtır. 

Personel 

Adet

ÇalıĢtır. 

Ay Say.

Adet

Tahmini 

Ay Say. 

Adet

Resmi 

Tatilde 

ÇalıĢtır.Gün 

SayısıBor Fabrika 50 4,0 200,0 125,0

Bor Fabrika Eng.Pers. 2 4,0 8,0 5,0

Bor Göndelen 8 4,0 32,0 12,0

Bor Kızılca 8 3,0 24,0 12,0

Aksaray Aksaray 12 4,0 48,0 18,0

Aksaray Ağaçlı 12 3,0 36,0 18,0

YeĢilova YeĢilova 12 3,0 36,0 18,0

TOPLAM 104 384,0 208,0  
 

b) Yapılacağı yer : Merkez Bölge ġefliğine bağlı Fabrika, Göndelen ve 

Kızılca kantarları, Aksaray Bölge ġefliğine bağlı 

Aksaray ve Ağaçlı kantarları ile YeĢilova Bölge 

ġefliğine bağlı YeĢilova Kantarı 

c) ĠĢin süresi : Fabrikamız 2017/2018 Kampanya dönemi 4 (Dört) 

(±%20 toleranslı) aydır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor ġeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 14.08.2017 Pazartesi günü - Saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. ĠĢ Deneyim Belgesi (Yüklenici ĠĢ Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 
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Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.2.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak, Personel ÇalıĢtırmaya Dayalı Hizmet iĢleri kabul 

edilecektir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

karĢılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir. 

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.  

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 6902/1-1 

—— • —— 

MOTOR MUHTELĠF MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/373353 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

      türü ve miktarı : 7 kalem Motor Muhtelif Supapları ve Ara Parça, teknik 

Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 15/08/2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

15/08/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6836/1-1 
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2 KALEM TIBBĠ CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "2 Kalem Tıbbi Cihaz", Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10/08/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6897/1-1 
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100 ADET A3 TARAYICI, 90 ADET A4 TARAYICI, 520 ADET BARKOD YAZICI, 

2200 ADET RĠBON VE 19800 ADET KUġE ETĠKET SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire 

BaĢkanlığı (I) ihtiyacı 100 adet A3 Tarayıcı, 90 adet A4 Tarayıcı, 520 adet Barkod Yazıcı, 2200 

adet Ribon ve 19800 adet KuĢe Etiket kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve tarayıcıların 

Canon markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, marka ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09.08.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine ve tarayıcıların Canon markasına uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.  

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6898/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı - Kalite ve ĠĢletme Kontrol 

Laboratuvarı Hizmet Alımı T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/369504 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi 

araçlarından numune alınıp % fire ile % polar Ģeker 

varlığının tespiti;  

  Kalite ve ĠĢletme Kontrol Laboratuvarı için numune 

alınması ve analizlerinin yapılması iĢidir.  

  Pancar Analiz Laboratuarında; 30 kiĢi (her vardiyada 9+1 

ekip baĢı) pancar tesellümü süresince, Kalite ve ĠĢletme 

Kontrol Laboratuarında; 20 kiĢi (her vardiyada 5+1 ekip 

baĢı) üç vardiya halinde; 2 kiĢi ise gündüz vardiyasında 

kampanya süresince olmak üzere Toplam 50 kiĢi 

çalıĢtırılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi 
Pancar Analiz Laboratuvarı 

30 KiĢi 

(± %20 toleranslı 60 gün) 

Kalite ve ĠĢletme Kontrol 

Laboratuvarı 

20 KiĢi 

(± %20 toleranslı 90 gün) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11.08.2017, Saat: 14:00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

150,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 

ġefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır 

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari Ģartnamenin 49.2. maddesindeki Ģartlarla 

yatacak yer tahsis edilebilecektir. 6914/1-1 
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SPESĠFĠK SATIN ALMA ĠLANI ÖN YETERLĠK DAVETĠ 

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Doğal Gaz Yeraltı Depolama Daire 

Başkanlığından:  

Ülke : TÜRKĠYE 

Projenin Adı : DOĞAL GAZ DEPOLAMA GENĠġLETME 

PROJESĠ 

SözleĢme Adı : Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi 

GeniĢletme Projesi Mühendislik, Temin ve Montajı 

ĠĢi  

Sektör : ENERJĠ  

Ġkraz No./Kredi No./Tahsisat No. : P162727 

Ön Yeterlik Referans No. : G-1-2 

1. BOTAġ, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ., mevcut Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı 

Depolama Tesisinin kapasitesinin arttırılmasına yönelik olarak Doğal Gaz Depolama GeniĢletme 

Projesi çerçevesinde Dünya Bankası’ndan kredi sağlanmasına yönelik müracaatta bulunmuĢ olup, 

bu kredinin bir bölümünü Proje kapsamındaki Tedarik, Yapım ĠĢleri, DanıĢmanlık DıĢı Hizmetler 

ve DanıĢmanlık Hizmetleri satın alma iĢlerinde kullanacaktır. Bahse konu GeniĢletme Projesi 

diğer Uluslararası Finans KuruluĢları ile ortaklaĢa finanse edilebilir. Satın Alma ĠĢlemleri Dünya 

Bankası’nın Satın Alma Mevzuatı kapsamında yönetilecektir. 

2. BOTAġ, mevcut Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisinin kapasitesini 1 Milyar Sm3 ten 

5 Milyar Sm3’e, günlük enjeksiyon kapasitesini 30 Milyon Sm3 ten 60 Milyon Sm3’e ve gaz çekiĢ 

(send out) kapasitesini yaklaĢık 40 Milyon Sm3 ten 80 Milyon Sm3’e çıkartmayı planlamaktadır; 

Bu amaçlarla; Yüklenici aĢağıdaki iĢleri yapmakla yükümlü olacaktır; 

a. Temel Mühendislik ÇalıĢmalarının gözden geçirilmesi ve Detay Mühendislik 

ÇalıĢmalarının yapılması; ve  

b. AĢağıdaki ĠĢlerin Dizayn, Tedarik ve Monatjı (DS&I):  

i. Yüzey Tesisleri: Yüzey Tesisleri Pig Alma /Atma Ünitesi, Kompresörler ve sürücüleri, 

Gaz Ölçüm Ünitesi, Filtre ve AyrıĢtırıcılar, Isıtıcılar, Soğutucular, Kurutma Üniteleri, 

Dehidrasyon Üniteleri, Eritme Pompaları, Kuyu BaĢı Ekipmanları, Seyreltme Pompaları, Sıvı 

azot Üniteleri, Yakıt Gazı Tedarik Sistemi, Ġletim Boru Hatları, Depolama Tankları, Yangın 

Sistemleri, Havalandırma Sistemleri, Basınç Kontrol Sistemi, Güç Temin Sistemi, Jeneratörler, 

Enstrümantasyon Kablolamaları, Ünite ve Tesis Kontrol Sistemleri, Otomasyon BileĢenleri, 

SCADA, Yedek ve Destek Ekipmanları, Bağlantı Borulamaları ve bunlara ait vanalar, Saha 

Borulama Sistemleri, Bağlantı Manifodları, vs. gibi teknolojik ünitelerin tedarik ve montajını 

içerir. 
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ii. Yeraltı Tesisleri: GeniĢletme Projesi kapsamında depolama lisansı alınmıĢ Sahada 

Çözeltme Madenciliği yöntemi ile toplam 5 Milyar Sm3 çalıĢma gazı kapasitesine ulaĢmak için   

48 adet ilave kuyunun sondajı ve eritmesi planlanmaktadır. Bu kısım; Temel Mühendislik 

ÇalıĢmalarının gözden geçirilmesi, Detay Mühendislik ÇalıĢmalarının yapılması, Uygun Yeraltı 

Donanımları ile Kuyu Sondajlarının yapılması, Gaz Depolama amaçlı Tuz Kavernalarının 

eritilmesi (her bir kaverna yaklaĢık 630.000 - 750.000 m³ net geometrik hacme sahip olacaktır), 

Her bir Kavernada Ġlk Gaz Dolumu, Her bir Kavenadaki Susuzlandırma Dizgilerinin Geri 

Çekilmesi (snubbing-out), Her bir Kavernanın devreye alınması ve Kavernaların Devir Teslime 

kadar ĠĢletilmesi öğelerini kapsamaktadır.  

iii. Tatlı Su ve Tuzlu Su DeĢarj Boru Hatları: Bu kısım Hirfanlı Barajından, Proje 

Sahasına 120 km uzunluğunda (52‖-56‖) Tatlı Su Hattı ve Yeni Eritme Tesisinden Tuz Gölüne 

40-45 km uzunluğunda Tuzlu Su DeĢarj Hattının yapımını kapsamaktadır. Bu kısım aynı zamanda 

gerekli sayıda Pompa Ġstasyonu ve Depolama Tanklarını içermektedir.  

iv. Elektrik Temini: Proje Tatlı Su Pompa Ġstasyonları ile Yüzey ve Yer Altı Tesisleri için 

elektrik nakil hatlarını kapsamaktadır.  

Teklif Vermeye Davet’in Eylül 2017 de gerçekleĢtirimesi öngürülmektedir.  

3. Ön Yeterlik, Dünya Bankası’nın IPF Borçlularına Yönelik Satın Alma Düzenlemeleri, 

Temmuz 2016 (Satın Alma Düzenlemeleri) içerisinde tanımlanan prosedürlere uygun olarak ve 

Satın Alma Düzenlemerinde tanımlanmıĢ tüm Yeterli BaĢvuru Sahiplerine açık olacak Ģekilde 

yapılacaktır. 

4. Ġlgilenen Yeterli BaĢvuru Sahipleri daha fazla bilgi için aĢağıda adresi verilen 

BOTAġ’tan çalıĢma günleri içerisinde TSĠ 09:00 -16:00 arasında bilgi edinebilirler. Ġlgili BaĢvuru 

Sahipleri, Ön Yeterlik Dokümanlarının Ġngilizce dilindeki tam bir setine aĢağıdaki adrese 

yapılacak yazılı baĢvurularına ilaveten IBAN: TR 1000 0150 0158 0480 0400 4715 (Türkiye 

Vakiflar Bankasi T.A.O Kurumsal Merkez ġubesi) hesabına geri ödemesiz ve banka komisyonları 

ve transfer masraflar hariç 100 ABD Doları yatırarak elde edebilirler. Dokümanlar kurye ile 

gönderilebilir ya da aĢağıdaki Paragraf 5’te yer alan adresten ġirket Yetkilisi vasıtası ile temin 

edebilirler. Ön Yeterlik Dokümanının salt okunur haldeki bir kopyasına Paragraf 5’te yer alan 

BOTAġ internet sitesinden BaĢvuruda bulunan adaylar ulaĢabilirler.  

5. Ön yeterlik baĢvuruları ilgili firmaya ait olduğu açıkça belli olacak kapalı zarflar 

içerisinde aĢağıdaki adrese 18 Ağustos 2017, saat 15:00’e (TSĠ) kadar teslim edilmelidir. Geç 

baĢvurular kabul edilmeyecektir.  

Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. - BOTAġ  

Ġlgili: Sn. Gazi DÜLGER (Doğal Gaz Yeraltı Depolama Daire BaĢkanı)  

Adres: Bilkent Plaza 4. Cadde A - 2 Blok, 06800 Bilkent/ANKARA  

Telefon: 00 90 312 297 22 87  

Faks: 00 90 312 266 0733 veya 00 90 312 266 0734  

E-Posta: ugs@botas.gov.tr  

Ġnternet Sayfası: www.botas.gov.tr 6919/1-1 
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SUPPLY CONTRACT NOTICE 

Supply of Furniture, Medical Equipments, Medical Devices and Medical 

Consumables for Migration Health Centers: 

Location-Ankara-Turkey 

1 - Publication reference 

 SIHHAT/2017/SUP/INT/03 

2 - Procedure 

 Open 

3 - Programme title 

Improving the Health Status of the Syrian Population Under Temporary Protection and 

related services provided by Turkish Authorities.  

4 - Financing 

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)  

5 - Contracting authority 

Ministry of Health of the Republic of Turkey 

Turkish Public Health Institute, Ankara, Turkey 

CONTRACT SPECIFICATIONS 

6 - Description of the contract  

In specific, the subject of the contract shall be the supply, delivery, installation, testing, 

inspection, warranty, unloading and distribution of Furniture and Medical Furniture, Medical 

Equipment, Medical Device-1,Medical Device-2,Medical Device-3, Medical Consumables,  

Number and titles of lots 

Number of lots: 6 

LOT 1:Furniture and Medical Furniture  

LOT 2:Medical Equipment 

LOT 3:Medical Device-1 

LOT 4:Medical Device -2 

LOT 5:Medical Device-3 

LOT 6: Medical Consumables 

TERMS OF PARTICIPATION 

7 - Eligibility and rules of origin  

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons 

(participating either individually or in a grouping – consortium – of tenderers) which are 

effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or 

territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and 

procedures for the implementation of the Union’s instruments for external action (CIR) for the 

applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). 

Participation is also open to international organisations 

All supplies under this contract must originate in one or more of these countries. 
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8 - Grounds for exclusion 

Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply 

Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical 

Guide. 

9 - Number of tenders 

Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be 

considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its 

tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution 

in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier. 

10 - Tender guarantee 

Tenderers must provide a tender guarantee of: 
 

Lot number Amount of tender guarantee (€) 

Lot 1 40.000 

Lot 2 29.000 

Lot 3 18.000 

Lot 4 51.000 

Lot 5 23.000 

Lot 6 25.000 

 

when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers 

once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of 

the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all 

obligations stated in its tender. 

1 - Performance guarantee 

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 6% of the 

amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together 

with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the 

contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a 

guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and 

sent to the tenderer which has submitted the next cheapest compliant tender. 

2 - Information meeting and/or site visit 

No Information meeting is planned .  

3 - Tender validity 

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of 

tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period 

expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see para 8.2 of 

the instructions to tenderers). 
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4 - Period of implementation of tasks 

For all LOTS , 120 days. 

SELECTION AND AWARD CRITERIA 

5 - Selection criteria  

The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders 

submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole 

unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-

member companies when they are sub-contractors: 

1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form 

for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be 

provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years (2014-

2015-2016) for which accounts have been closed. 

The selection criteria for each tenderer are as follows: 

Legal persons:  

The average annual turnover of the tenderer over the past three years (2014, 2015 and 

2016) must exceed the 50% budget of the contract. 

Natural persons:  

The available financial resources of the tenderer must exceed the maximum budget of the 

contract. 

For tenderers submitting tenders for more than one lot, the average annual turnover of the 

tenderer in the last three financial years must exceed the cumulative amount of the financial offers 

of all the lots for which the tenderer submitted tenders 

Companies that have been operational for less than three years will have to demonstrate 

an operational cash flow which must exceed their financial proposal for the years in which they 

have been operational. 

For calculating annual turnovers in Euro, the rates for June of each year shall be used. 

2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a 

Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last three 

years from submission deadline.  

Legal persons: 

At least 6 staff members currently working for the tenderer in fields related to this 

contract; 

Natural persons:  

The tenderer is currently working as manager with 1 collaborator in field related to this 

contract.  

3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a 

Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last five years 

from submission deadline.  

a) FOR LOTS 1 

Over the last sixty (60) months before submission deadline of this tender ,the tenderer has 

delivered supplies under 1 contract with a budget of at least ¼ of the tenderers financial offer in 

supply of Furniture.  
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b) FOR LOTS 2 

Over the last sixty (60) months before submission deadline of this tender, the tenderer has 

delivered supplies as cumulative maximum two contracts with a budget of at least ¼ of the 

tenderers financial offer in supply of Medical Equipments.  

c) FOR LOT 3 

Over the last sixty (60) months before submission deadline of this tender, the tenderer has 

delivered supplies under 2 contracts with a budget of at least ¼ of the tenderers financial offer in 

supply of Medical Device. 

c) FOR LOT 4 

Over the last sixty (60) months months before submission deadline of this tender, the 

tenderer must have implemented under one contract with a budget of at least the amount of 50% 

the tenderer's financial offer in the field of supply of Medical Device. 

d) FOR LOT 5 

The tenderer has worked successfully on at least one contract with a budget of at least the 

financial proposal of the tenderer in field relating to the supply Medical Devices to the lot being 

tendered, were implemented during the following period: Over the last sixty (60) months before 

submission deadline of this tender. 

e) FOR LOT 6 

Over the last sixty (60) months before submission deadline of this tender, the tenderer 

must have implemented a contract with a budget under 1 contract with a budget of at least ¼ of 

the tenderers financial offer in supply of Medical Consumables 

This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at 

any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed 

during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are allowed to refer either 

to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet 

completed. In the first case the project will be considered in its whole if proper evidence of 

performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, final 

acceptance). In case of projects still on-going only the portion satisfactorily completed during the 

reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by 

documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value.  

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the 

capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. 

Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are 

when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key 

criteria. If the tender rely on other entities it must prove to the Contracting Authority that it will 

have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by 

producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such 

entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of 

eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this 

third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate 

document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting 

Authority.  
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With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the 

capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are 

required. 

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the 

tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract. 

For purposes of converting another currency to Euro, the Conversion rates, published in 

the Official Journal of European Communities shall be used, which can be found at: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

6 - Award criteria 

Price  

TENDERING 

7 - How to obtain the tender dossier 

The tender dossier is available from the following Internet address: www.dgmarket.com. 

The tender dossier is also available from the Contracting Authority’s website at 

www.saglik.gov.tr. Tenders must be submitted using the standard Tender Form for a Supply 

Contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed. 

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to 

Ministry of Health 

Directorate for Public Health Institute 

Address: Danis Tunaligil sokak 

3/5 Demirtepe-ANKARA_TURKEY 

Phone: +90312 2305505 

Contact person: Mr. Zafer PAMUKCU 

e-mail: procurement@sihhatproject.org 

(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the 

deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all 

tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual 

clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before 

the submission deadline on the official gazette and website at Ministry for Health’s website at 

www.saglik.gov.tr  

8 - Deadline for submission of tenders 

All tenders must be received at the address of the CA stated in the Article 18 above by 

03.10.2017 and 12:00 hrs.(Local time)  

Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be 

considered. 

9 - Tender opening session 

02:30 pm hrs (Local Time – Turkey) on 03.10.2017 at the Contracting Authority’s 

address given in Item 18 above 

10 - Language of the procedure 

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.  

11 - Legal basis 

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) 

 6924/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Ġlana baĢvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası 

www.medipol.edu.tr den ulaĢılabilir. 

BaĢvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları Daire 

BaĢkanlığına yapılacaktır. 

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/Program 

Uzmanlık Alanı/ 

Aranılan ġartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 

Alanında uzmanlık 

yapmıĢ olmak. 
1 Prof. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 

Perinatoloji yandal 

uzmanlığı yapmıĢ 

olmak. 

1 Prof. 

 6900/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: BirleĢik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BĠRCAM). 

VAKFEDENLER: Uludağ Maden Suları Türk A.ġ, Beypazarı Ġçecek Paz. Dağ. Amb. 

Tur. Pet. ĠnĢ. San. ve Tic. A.ġ, Kınık Maden Suları A.ġ, Park Cam Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: BĠLECĠK. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: 

Bozüyük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/06/2017 tarihli ve E: 2017/178, K:2017/230 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Cam ambalaj üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin sorumluluğu 

kapsamında üretici, ithalatçı piyasaya sürenlerin ürünlerinin kullanımı sonucunda oluĢan cam 

ambalaj atıklarının toplanması, taĢınması, geri kazanımı, geri dönüĢümü ve senette belirtilen diğer 

amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000,00 TL (Ġkiyüzbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Uludağ Maden Suları Türk A.ġ (Temsilcisi Mehmet Ömer 

KIZIL), Beypazarı Ġçecek Paz. Dağ. Amb. Tur. Pet. ĠnĢ. San. ve Tic. A.ġ (Temsilcisi Cemil 

ERCAN), Kınık Maden Suları A.ġ (Temsilcisi Berna ARĠÇ), Park Cam Sanayi ve Ticaret A.ġ 

(Temsilcisi Selçuk KÜÇÜKSEYHAN). 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Tasfiyesinden arta 

kalan malvarlığı Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği benzer amaçlı vakıf ya da kamu kurumlarına 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6892/1-1 
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze, 

5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 

25 inci maddesi uyarınca aĢağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda Ġdari Hizmet SözleĢmeli 

(ĠHS) ―Mühendis‖ alınacaktır. 

MÜRACAAT ETMEK ĠSTEYENLERDE ARANILACAK ġARTLAR 

Unvanı Aranan Nitelikler Sayı Statü 

MÜHENDĠS 

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim 

kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt 

dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili 

bölümünden mezun olmak ve 2016-2017 KPSS P-3 

puan türünden 70 ve üzeri puan almıĢ olmak. Ġngilizce 

dilinden, (2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 

yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 

(e-yds dahil) baĢvuru tarihi itibariyle en az (C) 

düzeyinde puan almıĢ olmak.  

Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı P3 grubu puan 

sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak unvan için 

boĢ pozisyon sayısının beĢ katına kadar çağırılacak 

adaylar arasından, Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü 

sınav baĢarı sırasına göre atanır.  

2 KiĢi 

Uçak/Uzay 

Mühendisliği 

 

 

1 KiĢi Makine 

Mühendisliği 

 

 

2 KiĢi Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

 

 

2 KiĢi ĠnĢaat 

Mühendisliği 

 

 

1 KiĢi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

 

 

3 KiĢi Endüstri 

Mühendisliği 

ĠHS 

Ücret (Brüt):  

0-2 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6884,23 TL  

2-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7486,96 TL 

5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar. 8089,70 TL 

ÇalıĢılacak Yer: 

 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (Ġstanbul, 

Antalya NevĢehir) 



Sayfa : 272 RESMÎ GAZETE 1 Ağustos 2017 – Sayı : 30141 

 

BAġVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN DĠĞER KOġULLAR  

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak,  

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten 

iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile 

devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  

BAġVURU  

1. BaĢvurular en geç 25.08.2017 Cuma günü saat 16:00’a kadar resmi internet 

sayfamızdan yapılacaktır.  

2. BaĢvurusu kabul edilenlerden beyan ettikleri bilgi ve belgelerin aslı daha sonra 

istenecektir. Güvenlik soruĢturması olumsuz neticelenen ve/veya baĢvuru ve iĢlemler sırasında 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaĢılan veya baĢvurusu kabul edilenlerden istenilen belgeleri 

ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleĢtirmeleri yapılmıĢ olsa dahi iptal 

edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal iĢlem yapılacaktır.  

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki Ġdari Hizmet SözleĢmeli personel 

alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında 

yayımlanacaktır.  

4. BaĢvuru sahiplerince, baĢvuru iĢlemlerinin baĢlamasından Genel Müdürlük tarafından 

göreve baĢlatmaya iliĢkin tebligat iĢlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak 

talebinde bulunulamaz.  

DEĞERLENDĠRME  

Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayıĢ, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, 

görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi 

niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir. 

Değerlendirme sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan 

adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.  

 6888/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanda ―…Hakbay Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 924381, 942446 ve 924381 YĠBF nolu 

yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaĢılan Rehber Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ 

almaktan men cezası verilmesine sebep olan Osman ELLĠĠKĠ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 45992),‖ ifadesinin çıkarılarak yerine ―…Hakbay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan 924381, 942446 ve 924381 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Hakbay Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası 

verilmesine sebep olan Osman ELLĠĠKĠ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45992),‖ 

ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 19.07.2017 tarihli ve 17694 sayılı Olur’u ile 

uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6890/1-1 

————— 
Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, Kepez Beldesi,1 pafta, 458 parsel üzerindeki 183538 YĠBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a),(c),(e) 

ve (g) bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 

2. fıkrasının (b) bendi, 4. fıkrasının (ç), (d), (f), (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaĢılan; 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı 

Denetim Ġzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti. ile, 3837-ÇANAKKALE Ticaret 

Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni 

iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan 

tarihinden itibaren baĢlatılması, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hatice ġEN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7634, Oda Sicil No: 30141), Ali GENLĠK (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52555), ile Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan 

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ġrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Gönen ELĠBÜYÜK (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Hacı Mustafa 

YILMAZ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17995), Hakan PERKEL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146), Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Hüseyin ABACI’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 40298), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ 

ortakları Atilla KILIÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 522, Oda 

Sicil No: 11482), Ali GENLĠK (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve 

Hasan ERKILIÇ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil 

No: 29551) ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Egemen ERGUN (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 
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almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18403 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/1/1-1 

————— 
Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 31L-2A pafta, 1221 ada, 6 parsel üzerindeki 121736 YĠBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının 

(a),(c),(d),(e) ve (g) bentleri ile 3. ve 9. maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 

5.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi, 4. fıkrasının (ç),(f),(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaĢılan; 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı 

Denetim Ġzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti. ile, 3837-ÇANAKKALE Ticaret 

Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni 

iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan 

tarihinden itibaren baĢlatılması, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hanife Nuray ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4201, Oda Sicil No: 21329), Gönen ELĠBÜYÜK (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Hasan ERKILIÇ 

(ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551), 

Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) ile Çanakkale Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanları Gönen ELĠBÜYÜK (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda 

Sicil No: 17049), Enver DUMAN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

9225, Oda Sicil No: 24581), Hatice ġEN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 7634, Oda Sicil No: 30141), Ġrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 56216), Hacı Mustafa YILMAZ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

17995), Hakan PERKEL (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146), Sinan 

APAYDIN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47781) Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Atilla KILIÇ (Elektrik 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:522, Oda Sicil No: 11482), Ali GENLĠK 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve Hasan ERKILIÇ (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551) ve Çanakkale 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 

bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18405 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/2/1-1 

————— 
Çanakkale Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 256066, 183538 ve 121736 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 
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hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim Ġzin Belgesi 

Numarası: 579), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Egemen ERGUN (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18407 sayılı Oluru 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/3/1-1 

————— 
Çanakkale Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 266164, 255694 ve 168639 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim Ġzin Belgesi 

Numarası: 579), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Egemen ERGUN (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18409 sayılı Oluru 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/4/1-1 

————— 
Çanakkale Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 186541, 178954 ve 183807 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim Ġzin Belgesi 

Numarası: 579), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Egemen ERGUN (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18410 sayılı Oluru 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/5/1-1 

————— 
Çanakkale Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 269115, 101680 ve 154689 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 
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hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim Ġzin Belgesi 

Numarası: 579), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Egemen ERGUN (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18411 sayılı Oluru 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/6/1-1 

————— 
Kılıçoğlu Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 183538, 121736 ve 186541 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne (Ticaret Odası: Çorlu, Ticaret Sicil No: 6303, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası: 6), 

Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ 

almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Kılıçoğlu Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Atilla KILIÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:522, Oda Sicil No: 11482), Ali GENLĠK (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve Hasan ERKILIÇ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve 

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18412 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/7/1-1 

————— 
Kılıçoğlu Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 178954, 183807 ve 101680 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne (Ticaret Odası: Çorlu, Ticaret Sicil No: 6303, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası: 6), 

Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ 

almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Kılıçoğlu Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Atilla KILIÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:522, Oda Sicil No: 11482), Ali GENLĠK (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve Hasan ERKILIÇ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve 

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18414 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/8/1-1 

————— 
Demir Ay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, 61534 ada, 13 parsel üzerindeki 1124811 YĠBF nolu (B 

Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
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bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 360668 Ticaret Sicil No ile Ankara 

Ticaret Odasına kayıtlı 2067 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Demir Ay Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Demir Ay Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep 

olan sorumlu denetim elemanları Abdurrahim AKIN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 12064, Oda Sicil No: 54585), Yavuz GÜRÜS’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 93915), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Demir Ay Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’nin ortağı Cemal ALBAYRAK’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

29162, Oda Sicil No: 87208), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18415 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/9/1-1 

————— 
Demir Ay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, 7255 ada, 8 parsel üzerindeki 1074226 YĠBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 360668 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 

Odasına kayıtlı 2067 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Demir Ay Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Demir Ay Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep 

olan sorumlu denetim elemanları Abdurrahim AKIN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 12064, Oda Sicil No: 54585), Orkun TANRIVER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 99011), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Demir Ay Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’nin ortağı Cemal ALBAYRAK’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

29162, Oda Sicil No: 87208), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18417 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/10/1-1 

————— 
Demir Ay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, 61534 ada, 13 parsel üzerindeki 1124558 YĠBF nolu (A 

Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 360668 Ticaret Sicil No ile Ankara 

Ticaret Odasına kayıtlı 2067 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Demir Ay Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Demir Ay Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep 

olan sorumlu denetim elemanları Abdurrahim AKIN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 12064, Oda Sicil No: 54585), Yavuz GÜRÜS’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 93915), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Demir Ay Yapı Denetim Ltd. 
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ġti.’nin ortağı Cemal ALBAYRAK’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

29162, Oda Sicil No: 87208), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18418 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/11/1-1 

————— 
Okaner Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi, 6/1 pafta, 15871 ada, 20 parsel üzerindeki 988942 YĠBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 454435 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 271 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Okaner Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Okaner Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep 

olan sorumlu denetim elemanları Mustafa TABAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 21466, Oda Sicil No: 21980), Engin RUMELĠLĠ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 19439, Oda Sicil No: 70865), Cemil TOPAL’ın (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56428), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Okaner Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’nin ortağı Mustafa TABAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

21466, Oda Sicil No: 21980), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18419 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/12/1-1 

————— 
Radikal Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Avcılar Ġlçesi, 31 pafta, 114 ada, 6 parsel üzerindeki 933331 YĠBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 737905 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 1777 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Radikal Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Radikal Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep 

olan sorumlu denetim elemanları Berkan ÖZLEM (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

27650), Orhan DOĞRAMACI (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72317), Deniz 

ÜLGER (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105383), Havva SUNAÇOĞLU 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10424, Oda Sicil No: 14930), Mustafa Atıf 

ULUER (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1703, Oda Sicil No: 

18888), ġenol ÖLMEZ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15414, Oda 

Sicil No: 74139), Engin BAYSAL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

8012, Oda Sicil No: 18064), Yalçın ÜNSALDIK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 5577, Oda Sicil No: 1163), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Radikal Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Cihan NAÇ’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 28484, Oda Sicil No: 38132), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 
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bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18420 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/13/1-1 

————— 
4M Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Kağıthane Ġlçesi, 246DY1A pafta, 8853 ada, 20 parsel üzerindeki 1176387 

YĠBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. 

fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 781603 Ticaret 

Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1801 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 4M 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ 

almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan 

tarihinden itibaren baĢlatılması, 4M Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aynur AYCAN (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 12223, Oda Sicil No: 20203), Gökhan GÜDÜL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23864, Oda Sicil No: 68399), Naime KOÇDAĞ 

BEKTAġ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73225), Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, 4M Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Gökhan GÜDÜL (ĠnĢaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23864, Oda Sicil No: 68399), Göksel ĠPEK’in (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71291), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve 

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18421 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/14/1-1 

————— 
4M Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Kağıthane Ġlçesi, 246DY1A pafta, 8853 ada, 20 parsel üzerindeki 1176389 

YĠBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. 

fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 781603 Ticaret 

Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1801 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 4M 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ 

almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan 

tarihinden itibaren baĢlatılması, 4M Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aynur AYCAN (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:12223, Oda Sicil No: 20203), Gökhan GÜDÜL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23864, Oda Sicil No: 68399), Naime KOÇDAĞ BEKTAġ’ın 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73225), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 4M 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Gökhan GÜDÜL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23864, Oda Sicil No: 68399), Göksel ĠPEK’in (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71291), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve 

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18422 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/15/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4M Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Kağıthane Ġlçesi, 246DY1A pafta, 8853 ada, 20 parsel üzerindeki 1176390 

YĠBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. 

fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 781603 Ticaret 

Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1801 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 4M 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ 

almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan 

tarihinden itibaren baĢlatılması, 4M Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aynur AYCAN (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 12223, Oda Sicil No: 20203), Gökhan GÜDÜL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23864, Oda Sicil No: 68399), Naime KOÇDAĞ 

BEKTAġ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73225), Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, 4M Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Gökhan GÜDÜL (ĠnĢaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23864, Oda Sicil No: 68399), Göksel ĠPEK’in (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71291), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve 

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18423 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/16/1-1 

————— 
Ekoel Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, ġiĢli Ġlçesi, 305 pafta, 1951 ada, 18 parsel üzerindeki 984871 YĠBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 675660 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 943 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ekoel Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Ekoel Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları Osman Nuri HANAYLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 24877, Oda Sicil No: 16600), Celal KIZARTICI (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:5478, Oda Sicil No: 22660), Okan UZUNKUYU (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57517), Gürkan ANDAÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8753, Oda Sicil No: 9466), Mahmut Ġhsan AYLA’nın (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8518, Oda Sicil No: 1479), Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Ekoel Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Celal KIZARTICI’nın 

(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5478, Oda Sicil No: 22660), yeni iĢ 

almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun 

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli 

ve 18424 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/17/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Alfa Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, 129 pafta, 1327 ada, 121 parsel üzerindeki 1147420 YĠBF 

nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının 

(c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 453838 Ticaret Sicil No ile 

Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 199 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Alfa Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Alfa Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları Sevim ÖZYĠĞĠT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

9671, Oda Sicil No: 4478), Selahattin KARA (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 13405, Oda Sicil No: 15584), Utku ÖNER’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 5724), 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alfa Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Erhan 

ÇILOĞLU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60192), yeni iĢ almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması 

için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18427 sayılı 

Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/18/1-1 

————— 
Alfa Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, 129 pafta, 1327 ada, 121 parsel üzerindeki 1147434 YĠBF 

nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının 

(c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 453838 Ticaret Sicil No ile 

Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 199 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Alfa Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Alfa Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları Sevim ÖZYĠĞĠT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

9671, Oda Sicil No: 4478), Selahattin KARA (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 13405, Oda Sicil No: 15584), Utku ÖNER’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 5724), 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alfa Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Erhan 

ÇILOĞLU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60192), yeni iĢ almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması 

için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18429 sayılı 

Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/19/1-1 

————— 
Güz Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Sultanbeyli Ġlçesi, 242EE2C pafta, 5439 ada, 9 parsel üzerindeki 954545 

YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) 

ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 674796 Ticaret Sicil No ile 

Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 941 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Güz Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 
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verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Güz Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları AyĢe Gül ÖZMEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 15486, Oda Sicil No: 38074), Hikmet ġANLI (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 3838, Oda Sicil No: 17478), ġevket GÜNEġ’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 67452), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güz Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ 

ortakları CoĢkun KARAYĠĞĠT (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45432), 

Hikmet ġANLI (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3838, Oda Sicil No: 17478), 

Aynur GÖK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97678), yeni iĢ almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması 

için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18432 sayılı 

Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/20/1-1 

————— 
MTL Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Manisa Ġli, Yunusemre Ġlçesi, 2301 ada, 15 parsel üzerindeki 1121039 YĠBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 10075 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret 

Odasına kayıtlı 984 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip MTL Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı 

Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ 

almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, MTL Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanları Levent ÖZVEREN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17924, Oda 

Sicil No: 27979), Turgay ALAN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16769, 

Oda Sicil No: 27814), Neslihan CEYLAN (GÜRER)’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 98773), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, MTL Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ 

ortakları Levent ÖZVEREN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17924, Oda Sicil 

No: 27979), Mehmet SONGUR’un (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

17850 Oda Sicil No: 42112), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18433 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/21/1-1 

————— 
ASB Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, K34C02B1b pafta, 6879 ada, 5 parsel üzerindeki 1159744 

YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) 

ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) 

bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 35542-MERKEZ Ticaret Sicil No ile 

Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1041 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ASB Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, ASB Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 
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sorumlu denetim elemanları ġaban TALASLIOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 24035, Oda Sicil No: 24790), Zekeriya BEDESTANĠ (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 25184, Oda Sicil No: 23504), Sinan ÜÇTEPE’nin (ĠnĢaat Teknikeri, 

Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No: 43525570528), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ASB Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Mehmet Burak BAHÇECĠOĞLU’nun (Makine Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79785), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18436 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/22/1-1 

————— 
Artı Detay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, 13 pafta, 110 ada, 2 parsel üzerindeki 1280602 YĠBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 1443 Ticaret Sicil No ile Boğazlıyan Ticaret 

Odasına kayıtlı 1319 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Artı Detay Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Artı Detay Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep 

olan sorumlu denetim elemanları Fatma EROĞLU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 27300, Oda Sicil No: 53090), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Artı 

Detay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Fatma EROĞLU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27300, Oda Sicil No: 53090), yeni iĢ almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir 

görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18438 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/23/1-1 

————— 
Umran Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Büyükçekmece Ġlçesi, F21D21B2B pafta, 217 ada, 9 parsel üzerindeki 

1237264 YĠBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere 

göre yerine getirmediği anlaĢılan; 673863 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 

1772 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Umran Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan 

men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Umran Yapı Denetim 

Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Bilal 

TOPÇU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26071, Oda Sicil No: 23769), Ġlvan 

ÖNALAN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9527, Oda Sicil No:26304), Ali 

AYDIN’ın( Mimar, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:28029) Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Umran Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin  kuruluĢ ortağı Bilal TOPÇU (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26071, Oda Sicil No: 23769) ve Serdar SÜLEYMAN’ın 

(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:29350) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde 
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herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve 

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18441 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/24/1-1 

————— 
Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Büyükçekmece Ġlçesi, 564 ada, 10 parsel üzerindeki 935748 YĠBF nolu 

yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 623007 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 685 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10424, Oda Sicil No: 14930), Engin BAYSAL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8012, Oda Sicil No: 18064), Nihan Filiz 

YAġAR’ın( ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:72804) Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Yalçın 

BAYKAL’ın(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10622, Oda Sicil No: 15621) 

yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

27.07.2017 tarihli ve 18442 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/25/1-1 

————— 
Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Büyükçekmece Ġlçesi, 564 ada, 10 parsel üzerindeki 921567 YĠBF nolu 

yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 623007 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 685 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10424, Oda Sicil No: 14930), Engin BAYSAL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8012, Oda Sicil No: 18064), Nihan Filiz 

YAġAR’ın( ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No: 72804) Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Yalçın 

BAYKAL’ın(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10622, Oda Sicil No: 15621) 

yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

27.07.2017 tarihli ve 18443 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/26/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Büyükçekmece Ġlçesi, 564 ada, 10 parsel üzerindeki 935742 YĠBF nolu 

yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 623007 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 685 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10424, Oda Sicil No: 14930), Engin BAYSAL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8012, Oda Sicil No:18064), Nihan Filiz 

YAġAR’ın( ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:72804) Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Yalçın 

BAYKAL’ın(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10622, Oda Sicil No: 15621) 

yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

27.07.2017 tarihli ve 18444 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/27/1-1 

————— 
Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Büyükçekmece Ġlçesi, 564 ada, 10 parsel üzerindeki 921557 YĠBF nolu 

yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 623007 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 685 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10424, Oda Sicil No: 14930), Engin BAYSAL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8012, Oda Sicil No:18064), Nihan Filiz 

YAġAR’ın( ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:72804) Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Yalçın 

BAYKAL’ın(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10622, Oda Sicil No: 15621) 

yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

27.07.2017 tarihli ve 18446 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/28/1-1 

————— 
Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Büyükçekmece Ġlçesi, 564 ada, 10 parsel üzerindeki 935736 YĠBF nolu 

yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği 
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anlaĢılan; 623007 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 685 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10424, Oda Sicil No: 14930), Engin BAYSAL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8012, Oda Sicil No:18064), Nihan Filiz 

YAġAR’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:72804) Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Yalçın 

BAYKAL’ın(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10622, Oda Sicil No: 15621) 

yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

27.07.2017 tarihli ve 18448 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/29/1-1 

————— 
Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Büyükçekmece Ġlçesi, 564 ada, 10 parsel üzerindeki 921552 YĠBF nolu 

yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 623007 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 685 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10424, Oda Sicil No: 14930), Engin BAYSAL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8012, Oda Sicil No:18064), Nihan Filiz 

YAġAR’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:72804) Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Yalçın BAYKAL’ın 

(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10622, Oda Sicil No: 15621) yeni iĢ 

almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun 

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli 

ve 18449 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/30/1-1 

————— 
Tüm Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 904775- 1131909 ve 902591 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Tüm Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne 

(Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 14330-MERKEZ, Yapı Denetim Ġzin Belgesi 

Numarası:1724), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Tüm Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Hüseyin ÇAYBAKAN( ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11024, Oda Sicil No: 30495), Halil 
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BOZALP(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9942, Oda Sicil 

No:15299) ve Bülent YASA’nın( ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68470) yeni 

iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun 

ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 

18450 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/31/1-1 

————— 
Kocaeli Mühendislik Mimarlık Yapı Denetim ĠnĢaat San. Tic. Ltd. ġti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 88 ada, 20 parsel üzerindeki 636625 YĠBF nolu yapıda yapılan 

inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaĢılan; 

15183-23027 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 369 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Kocaeli Mühendislik Mimarlık Yapı Denetim ĠnĢaat San. Tic. Ltd. ġti’’ne, aynı 

Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ 

almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Kocaeli 

Mühendislik Mimarlık Yapı Denetim ĠnĢaat San. Tic. Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Özcan ÇATAN (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5621, Oda Sicil No: 12384), Hüdayi HĠMMETOĞLU (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11176, Oda Sicil No:8822), Mehmet Güntaç 

ĠLHAN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75259), Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Kocaeli Mühendislik Mimarlık Yapı Denetim ĠnĢaat San. Tic. Ltd. ġti nin kuruluĢ 

ortağı Özcan ÇATAN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5621, Oda Sicil No: 

12384) ve ġenol YILDIZ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40440) yeni iĢ 

almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun 

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli 

ve 18451 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/32/1-1 

————— 
Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

ġanlıurfa Ġli, Haliliye Ġlçesi, 5602 ada, 4 parsel üzerindeki 1199079 YĠBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 16575 Ticaret Sicil No ile ġanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2433 nolu Yapı Denetim 

Ġzin Belgesine sahip Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası 

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. 

ġti’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mehmet 

COġANDAL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19049, Oda Sicil No: 

55526), Bilal YILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25496, Oda Sicil 

No:36857) ve Ömer ĠPEK’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:109096), 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti nin kuruluĢ ortağı 

Mehmet COġANDAL’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19049, 
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Oda Sicil No: 55526) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18452 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/33/1-1 

————— 
Asi Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

ġanlıurfa Ġli, Haliliye Ġlçesi, 156 ada, 3 parsel üzerindeki 1192470 YĠBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 14319 Ticaret Sicil No ile ġanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1880 nolu Yapı Denetim 

Ġzin Belgesine sahip Asi Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) 

yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Asi Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Haldun HaĢmet AYSAN (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22212, Oda Sicil No: 26879), Abdullah 

BOZKURT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22883, Oda Sicil 

No:8503), Emin MENDER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9728, Oda Sicil 

No:6198), Zuhal Gül KULAK’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:109367) 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asi Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Hatice 

ÖZDĠLEK’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74492) yeni iĢ almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması 

için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18455 sayılı 

Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/34/1-1 

————— 
Çelikkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Konya Ġli, Selçuklu Ġlçesi, 29N1 pafta, 23940 ada, 5 parsel üzerindeki 960385 YĠBF nolu 

yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 37805 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1327 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Çelikkale Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) 

yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Çelikkale Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan 

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mevlüt YALÇIN (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17154, Oda Sicil No: 16751), Fikret 

ERSÖZ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19489, Oda Sicil No:21044), Recep 

YILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18941, Oda Sicil No:8983), 

Fahrettin BAĞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:9266), Ali Rıza SERĠN (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4205, Oda Sicil No:8294), Hakkı 

BARDAKÇI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24937, Oda Sicil 

No:15030), Fürüzan YAĞLIOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:17733, Oda Sicil No:7191), Mümin ġENKUL’un (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:17068, Oda Sicil No:9192), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çelikkale 
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Yapı Denetim Ltd. ġti nin kuruluĢ ortağı Ömer BOZKURT(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 49680) ve Halim Server KARA’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

62926) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

27.07.2017 tarihli ve 18457 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/35/1-1 

————— 
Serenler Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Burdur Ġli, Bucak Ġlçesi, 30L-III.C pafta, 409 ada, 13 parsel üzerindeki 1286994 YĠBF 

nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine 

getirmediği anlaĢılan; 6489-BURDUR Ticaret Sicil No ile Burdur Ticaret Odasına kayıtlı 1167 

nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Serenler Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan 

men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Serenler Yapı Denetim 

Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, 

Ahmet DEMĠREL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16552, Oda Sicil 

No: 23500), Ertuğrul SOLAK’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:114194), 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Serenler Yapı Denetim Ltd. ġti nin kuruluĢ ortağı Mustafa 

KART(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97965) ve Gizem KARA’nın(Mimar, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53877) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18458 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/36/1-1 

————— 
Ergene Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kırklareli Ġli, Babaeski Ġlçesi, 367 ada, 4 parsel üzerindeki 1234564 YĠBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 4810 Ticaret Sicil No ile Lüleburgaz Ticaret Odasına kayıtlı 1197 nolu Yapı Denetim 

Ġzin Belgesine sahip Ergene Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin 

Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Ergene Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ 

almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Vehber ÜNAL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24753, Oda Sicil No: 23882), Halil 

Ġbrahim NARALAN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:101850) 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ergene Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Sedat 

DEMĠR’in(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79945) yeni iĢ almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir 

görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18459 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/37/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Matay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 961 parsel üzerindeki 731654 YĠBF nolu yapıda yapılan 

inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaĢılan; 

11962 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 830 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine 

sahip Matay Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan 

tarihinden itibaren baĢlatılması, Matay Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Servet Erol ÖZEN’in (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10187, Oda Sicil No: 30422), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Matay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Servet Erol ÖZEN (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10187, Oda Sicil No: 30422), Sadi AKSOY’un (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18613, Oda Sicil No: 18982), yeni iĢ 

almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun 

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli 

ve 18461 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/38/1-1 

————— 
Atlantis Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, AtaĢehir Ġlçesi, 82/6 pafta, 1411 ada, 11 parsel üzerindeki 1164904 YĠBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 588696 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 591 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Atlantis Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Atlantis Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep 

olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Oktar YAYLALI (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 6682, Oda Sicil No: 5298), Emin Bülent ÖZSOY (ĠnĢaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5536, Oda Sicil No: 31649), Bülent SERĠNCĠ (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57949), Aysel BAYRAKTAR (SERĠNCĠ)’nin (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58992), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlantis 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Bülent SERĠNCĠ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 57949), Aysel BAYRAKTAR (SERĠNCĠ) (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 58992), Zeki ÖZKAYA’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 61725), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18504 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 6891/39/1-1 

————— 
Üça Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 980908, 980917 ve 

980945 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Üça Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 
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uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan Bakır AY (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Müslüm AKALTUN (Elektrik 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16582, Oda Sicil No: 14286), Müslüm 

PALALI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17794, Oda Sicil No: 

24746), Semra Nur SUBAġI (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

23520, Oda Sicil No: 64312), 

Özege Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 969654, 876015 ve 

887846 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Özege Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Beytullah AYDIN 

(ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24213, Oda Sicil No: 37209),  

Özege Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 969654, 647720 ve 

887846 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Özege Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Erkan ÜNLÜSOY 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14037, Oda Sicil No: 7020), 

Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 935748, 921567, 

935742, 921557, 935736 ve 921552 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki 

Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne 

Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan 

Engin BAYSAL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8012, Oda Sicil 

No: 18064), Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10424, 

Oda Sicil No: 14930), 

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 269115, 121736 

ve 178954 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Enver DUMAN (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9225, Oda Sicil No: 24581), 

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 121736, 186541 

ve 154689 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Hasan YAĞMUR (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15089, Oda Sicil No: 12206), 

Çanakkale Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 269115, 121736, 183538, 

154689, 266164 ve 168639 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 

8. maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Ġrfan 

BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), 

Çanakkale Yapı Denetim’nin denetim sorumluluğunda bulunan 256574, 256573 ve 

101680 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Ġslam Ersen ERDEM (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5099, Oda Sicil No: 15088), 

Çanakkale Yapı Denetim’nin denetim sorumluluğunda bulunan 186541, 178954 ve 

183807 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
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doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Recep GÖKġĠN (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10560, Oda Sicil No: 13075), 

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 269115, 121736, 

186541, 183538, 178954, 183807, 101680, 154689 ve 266164 YĠBF nolu yapıları ve Kılıçoğlu 

Yapı Denetim ’nin sorumluluğunda bulunan 121736, 178954 ve 101680 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan 

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti. ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası ve idari para cezası verilmesine sebep olan Gönen 

ELĠBÜYÜK (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), 

Çanakkale Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 121736 YĠBF nolu yapıyı 

ve Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin sorumluluğunda bulunan 183538 ve 154689 YĠBF nolu 

yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaĢılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti. ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne 

Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası ve idari para cezası verilmesine sebep 

olan Hatice ġEN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7634, Oda Sicil 

No: 30141), 

Sidar Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1141438, 786200 ve 821862 

YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaĢılan Sidar Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ 

almaktan men cezası verilmesine sebep olan Erdinç Sedat OMAÇ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19839, Oda Sicil No: 32576), 

TYD Teknik Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 628588, 628584, 

562852, 628583, 628581, 628578, 628574, 628573, 628571, 628570, 562844 ve 562846 YĠBF 

nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaĢılan TYD Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 

yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan Ġbrahim Över ÖZENÇ (ĠnĢaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939), 

TYD Teknik Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 628588, 628584, 

562856, 562859, 562852, 628583, 628581, 628578, 628574, 628573, 628571 ve 628570 YĠBF 

nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaĢılan TYD Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 

yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Ġsmail ATA (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Nilgün KAFKASLI ġAHĠN 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), 

TYD Teknik Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 628574, 628573 ve 

628571 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan TYD Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. 

maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan Ömer Nusret 

DEMĠRCĠOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14826, Oda Sicil No: 

13332), 

Kırklareli Teknik Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1116675 ve 

1082882 YĠBF nolu yapıları ve ġena-3 Yapı Denetim ’nin sorumluluğunda bulunan 855181 YĠBF 

nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaĢılan Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile ġena-3 Yapı Denetim Ltd. 
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ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan Memet 

ALPER AKDEMĠR (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24099, Oda 

Sicil No: 64396), 

As Yapıt Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 562852, 562844 ve 

562846 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan As Yapıt Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan ġükrü KAYA (ĠnĢaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5409, Oda Sicil No: 18114), 

Yapıtek Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 892500, 892521 ve 

896000 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Yapıtek Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Tülay DEMĠRKAN’ın (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14620, Oda Sicil No: 18767), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve 

üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması için, 

TYD Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 628588, 

628584, 562856, 562859, 562852, 628583, 628581, 628578, 628574, 628573, 628571 ve 628570 

YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaĢılan TYD Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 

yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Adnan ÖZCAN (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), 

TYD Teknik Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 562856, 562859, 

628581, 628578, 628574, 628573, 628571, 562844 ve 562846 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan TYD 

Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesine sebep olan Yücel Yıldırım ERTOP (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 77200), 

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 256574, 256573 

ve 186541 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Aysun VATANSEVER (EZER) (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71702), 

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 240000, 269115, 

121736, 186541, 183538, 178954, 183807, 101680 ve 154689 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan 

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari 

para cezası verilmesine sebep olan Hacı Mustafa YILMAZ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 17995), 

Çanakkale Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 121736, 186541 ve 

183538 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 
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uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Hakan PERKEL 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146), 

Sidar Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1141438, 786200 ve 821862 

YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaĢılan Sidar Yapı Denetim ’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan 

men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Cengiz SEVENGĠN (Mimar, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 10398), 

Çanakkale Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 121736, 186541, 183538, 

178954 ve 154689 YĠBF nolu yapıları ve Kılıçoğlu Yapı Denetim ’nin sorumluluğunda bulunan 

121736 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti. ile Kılıçoğlu Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası ve idari para 

cezası verilmesine sebep olan Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 56216), 

Üça Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 980908, 980917 ve 980945 

YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaĢılan Üça Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ 

almaktan men cezası verilmesine sebep olan Fırat AÇAR (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 47547), Ġbrahim Halil BOZKURT (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

101101), Murat KIZILAY (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50325), 

Yapıtek Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 892500, 892521 ve 

896000 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Yapıtek Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Handan Ezgi KARAHASAN (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86605), 

Eksen Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 935748, 921567, 935742, 

921557, 935736 ve 921552 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. 

maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Nihan Filiz 

YAġAR (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72804), 

ÇalıĢ-Kan Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 819821 ve 819815 YĠBF 

nolu yapıları ve Yedi Eylül Yapı Denetim ’nin sorumluluğunda bulunan 972865 YĠBF nolu 

yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaĢılan ÇalıĢ-Kan Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari 

para cezası ve Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ 

almaktan men cezası verilmesine sebep olan Osman COġKUN’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 11837), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için Bakanlık Makamına teklifte 

bulunulması, iptal iĢleminin Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi; 

Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18439 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  6891/40/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6917/1-1 
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Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6911/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/171390 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Karabük Üniversitesi 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Karabük Üniversitesi Yapı ĠĢleri 

ve Teknik Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Karabük/Merkez 

Adresi 
100. Yıl Mah. Balıklar Kayası 

Mevkii 
Tel-Faks 370 433 11 12 - 370 433 11 45 

Posta Kodu 78050 E-Mail yapiisleri@karabuk.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Gökmen Mimarlık Mühendislik 

ĠnĢaat Ticaret Sanayi Limited 

ġirketi 

Nail Erdinç GÖKMEN 

Adresi 

Kemalöz Mh. Mehmet Topaç 

Bulvarı Metin Gökmen Apt.       

No: 109/A UġAK 

Kemalöz Mh. Mehmet Topaç Bulvarı 

Metin Gökmen Apt. No: 109/A 

UġAK 

T.C. Kimlik No  36932202816 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
404 000 86 57  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
UĢak Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 3640  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6913/1-1 



Sayfa : 298 RESMÎ GAZETE 1 Ağustos 2017 – Sayı : 30141 

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe MERKEZ 

Adresi 

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

REKTÖRLÜĞÜ KAYALI 

YERLEġKESĠ MERKEZ / 

KIRKLARELĠ 

Tel-Faks 288 212 96 80 

Posta Kodu 39100 E-Mail imidb@klu.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Fırat KAYAN  

Adresi 
KarakaĢ Mah. Edirne Cad. No: 5G/8 

E/Blok Merkez/KIRKLARELĠ 
 

T.C. Kimlik No. 37981232656  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5370541531  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Kırklareli Terziler Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
39/45269  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6905/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.05.1713 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2017-242 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2017-8204 ADANA 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Cambazlı mahallesi, 105 ada, 174 ve 190 parsellerde tespit edilen 

arkeolojik alanın tesciline iliĢkin; T.C. Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

02.06.2017 gün ve 4071 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 

22.05.2017 günlü rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Cambazlı mahallesi, 105 ada, 174 ve 190 parsellerde tespit edilen 

arkeolojik alanda kaçak kazıyı yapanlar hakkında 2863 Sayılı Yasanın 9. Maddesi gereğince suç 

duyurusunda bulunulduğunun Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 22.05.2017 

günlü rapordan anlaĢıldığına, suç duyurusuna yönelik yapılan iĢlemlerin sonucundan Kurul 

Müdürlüğüne bilgi verilmesine, ilgili Müzesince 105 ada, 174 ve 190 parsellerde tespit edilen 

alanın 2863 Sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı 

anlaĢıldığından söz konusun alanın 1.Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, kararımız eki 

haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, alanda can ve mal kaybını önleyici 

gerekli tedbirlerin ilgili idarece alınması/aldırılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.10/86 

Toplantı Tarihi ve No : 14.07.2017-349 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.07.2017-8509 ĠZMĠR 

Manisa  Ġli, Saruhanlı Ġlçesi, KayıĢlar Mahallesinde bulunan alanın 1. (birinci) derece 

Arkeolojik sit ve 3. (üçüncü) derece Arkeolojik sit  olarak tesciline iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.06.2017 tarihli ve 8314 sayılı kararında yer alan 

maddi hatanın düzeltilmesi talebine iliĢkin kurul müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2017 

tarihli ve 932 sayılı rapor ve iĢlem dosyası incelendi .Yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Manisa  Ġli, Saruhanlı Ġlçesi, KayıĢlar Mahallesinde bulunan alana iliĢkin  Ġzmir 2 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.06.2017 tarihli ve 8314 sayılı 

kararının ikinci paragrafının ikinci satırında sehven belirtilen― 1/5000‖ ibaresinin, ― 1/2000‖ 

Ģeklinde düzeltilmesine karar verildi. 

 6875/1/1-1 

————— 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.10/86 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2017-343 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2017-8314 ĠZMĠR 

Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, KayıĢlar Mahallesi mülki hudutlarında bulunan höyüğün  

Arkeolojik sit potansiyeli taĢıdığına iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı yazısı ve ekleri,  Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğünün  05.05.2016  tarihli ve1793 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü 

haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2017  tarihli ve  787  sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;         

Manisa ili Saruhanlı ilçesi KayıĢlar Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın  

kararımız  eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ve ―Tepebağlar Höyüğü‖ 

adı ile 1 (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve 3 (üçüncü) Derece Arkeolojik sit  olarak tescil 

edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.02/1695 

Toplantı Tarihi ve No : 12.07.2017-347 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.07.2017-8441 ĠZMĠR 

Ġzmir ili Bergama ilçesi, Kapıkaya Mahallesi Çıbanpınarı Mevkii bulunan alanın 

Arkeolojik sit olarak tescil edilmesi talebine iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.03.2017 tarihli ve 1109 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü 

haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2017 tarihli ve 882 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda;         

Ġzmir ili Bergama ilçesi, Kapıkaya Mahallesi Çıbanpınarı Mevkii bulunan alanın 

kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada iĢaretlenen Ģekli I (birinci) Derece Arkeolojik sit ve 3. 

(üçüncü) derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna, karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.16/131 

Toplantı Tarihi ve No : 14.07.2017-349 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.07.2017-8512 ĠZMĠR 

Manisa ili, ġehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesinde kalan alanın arkeolojik sit niteliği 

taĢıdığına iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

28.12.2016 tarih ve 4440 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası,  2863 sayılı Kanunun 

7.Maddesi gereği iletilmiĢ olan kurum görüĢleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

10.07.2017 tarihli, 11.07.2017 tarih ve 920 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, 

yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Manisa ili, ġehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesinde bulunan, alanın kararımız eki 

1/5000 ölçekli pafta üzerinde gösterildiği Ģekli ile 2863 sayılı kanunun 7.maddesi doğrultusunda 

III.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki tescil fiĢinin 

uygun olduğuna, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1157 Van Milletvekili Tuğba HEZER ÖZTÜRK’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin

Düşmesine Dair Karar
1158 Şırnak Milletvekili Faysal SARIYILDIZ’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesine

Dair Karar
1160 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 
1161 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN

KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair

Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— 2017 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2017 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)
— Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7203 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7204-9 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7206 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve 2016/49158 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 31/7/2017 tarihli ve 30140 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar,
Milletlerarası Sözleşme ve Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


