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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, “Gümrük

Kanununun 5/A, 10,” ibaresinden sonra gelmek üzere “37, 40, 45, 46, 48, 66,” ibaresi eklen-

miştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkra-

larında yer alan “5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde” ibaresi “5 inci mad-

denin birinci fıkrasının (c) ilâ (ı) bentlerinde” olarak, “birinci fıkrasının (j) bendinde” ibaresi

“birinci fıkrasının (l) bendinde” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının son iki cümlesi “Yeni ku-

rulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan şirketin sertifikalandırılmasında yapılacak yerinde

incelemede tüzel kişiliği sona eren sertifika sahibi şirketin 13 üncü veya 160 ıncı madde uya-

rınca incelenmiş olan tesislerinin, bu inceleme üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş ise 8 inci

maddede belirtilen koşullara uygun olup olmadığına yeniden bakılmaz. Ancak bunun dışındaki

tesislere bakılır.” olarak, dördüncü fıkrasının son cümlesi “Başvurunun 13 üncü madde uyarınca

yapılacak yerinde incelemesinde sertifikası yenilenen şirketin 13 üncü veya 160 ıncı madde

uyarınca incelenmiş olan tesislerinin, bu inceleme üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş

ise 8 inci maddede belirtilen koşullara uygun olup olmadığına yeniden bakılmaz, ancak dev-

ralınan şirketin tesislerinin bu koşulları sağlayıp sağlamadığına bakılır.” olarak değiştirilmiş,

dördüncü fıkrasında yer alan “154 üncü maddenin on birinci fıkrası” ibaresi “154 üncü mad-

denin on ikinci fıkrası” olarak, üçüncü ve beşinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“(3) Sertifika sahibi olsun veya olmasın bölünme tarihi itibariyle en az üç yıldır faali-

yette bulunan bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şir-

kete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya ser-

mayesi bakımından bölünen şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket

ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika başvurusunda en az üç

yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı aranmaz, ancak bölünen şirketin 5 inci maddenin birinci

fıkrasının (c) ilâ (ı) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin bölünme tarihi öncesine ait ceza kararı

sayıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen bölünme tarihi öncesine ait

beyan sayısı sertifika talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ve beyan sayıları

ile birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin

birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin

birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin

birinci fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde bölünen şirketin bölünme tarihi öncesine

ait verileri de kullanılır.”

“(5) Sertifika sahibi şirketin, sertifika sahibi bir başka şirkete devir suretiyle katılması

veya sertifika sahibi bir başka şirketle yeni bir tüzel kişilik altında birleşmesi durumunda, ye-

niden sertifika başvurusunda bulunulmaz, ancak durum sertifikayı düzenlemiş olan bölge mü-

dürlüğüne bildirilir. Bildirim neticesinde yapılacak incelemede bildirim kapsamı her bir şirketin

5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ı) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sa-

yıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen beyan sayısı birlikte değerlen-

dirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci

maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının

(c) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fıkrasının

(b) bendinin değerlendirilmesinde her bir şirketin verileri birlikte kullanılır. Yapılan inceleme

neticesinde bu fıkrada belirtilen şartların karşılanamadığının tespiti halinde, sertifika ile sertifika

kapsamı izin ve yetkilerin askıya alınmasına ilişkin ilgili hükümler uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş,

üç, dört ve beşinci fıkralarında yer alan “(c) ilâ (ğ)” ibareleri “(c) ilâ (ı)” olarak, sekizinci fık-

rasında yer alan “(h), (ı) ve (i)” ibaresi “(i), (j) ve (k)” olarak değiştirilmiştir.

“h) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on

ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde beyan edilen özet be-

yanlardan kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 237 nci maddesi

uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç

katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak koşuluyla,

her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen özet beyan toplam sayısının binde be-

şini aşmaması.

ı) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer

aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde beyan edilen özet beyanlardan

kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 237 nci maddesi uyarınca Ka-
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nunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını

aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla olmak koşuluyla, her

bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen özet beyan toplam sayısının binde birini

aşmaması.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Birinci fıkranın (c) ilâ (ı) bentlerinin uygulanmasında, gümrük idaresi tarafından

tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildiril-

mesine istinaden düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.”

“(9) Birinci fıkranın (ğ) bendinin uygulanmasında, hava yolu taşımacılığı kapsamında

tescil edilen özet beyanlara ilişkin olarak Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d)

bendi uyarınca düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

(10) Bu maddenin uygulanmasında, ceza kararının beyannamenin tescil yılından daha

sonraki bir yılda düzenlenmiş olması halinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasındaki

tutarın üç, yirmi beş ve yetmiş beş katı tutarlarının hesaplanmasında ceza kararının düzenlendiği

tarihte öngörülen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tutarı dikkate alınır.

(11) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinin uygulanmasında, başvuru sahibinin

temsilci sıfatıyla TIR Karnesi işlemlerinden kaynaklı olarak aldığı cezaların yanı sıra, başvuru

sahibinin temsilci sıfatıyla TIR Karnesi işlemleriyle ilgili olarak aynı dönem içerisinde sistem

üzerinde yaptığı beyanlar da dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin birinci

ve ikinci alt bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde; yet-

kilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesine, gümrük müşavirliği izin belgesine ya da

gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip olan veya en az iki yılı yönetici konumunda

olmak üzere asgari altı yıl gümrük işlemleri ile ilgili birimlerde çalışmış olan personel istihdam

etmek veya

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardım-

cısı istihdam eden tüzel kişilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik

işlemlerine ilişkin en az üç yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalardan gümrük konuları ve

buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti almak.”

“(2) Birinci fıkranın (a) ila (h) bentlerinde belirtilen koşulların sağlandığının kabul edi-

lebilmesi için, 13 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yerinde inceleme değer-

lendirme formu üzerinden yeterli puanın alınması gerekir. Söz konusu puanlama ile bu puan-

lamanın değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“2) Birinci fıkrada belirtilen koşulların sağlandığının kabul edilebilmesi için, 13 üncü

maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yerinde inceleme değerlendirme formu üzerinden

yeterli puanın alınması gerekir. Söz konusu puanlama ile bu puanlamanın değerlendirilmesine

ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde

yer alan “güncel” ibaresi “geçerli” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“f) Güncel imza sirküleri aslı ya da örneği.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Birinci

fıkranın (b) ve (ç) bentlerinde sayılan belgelerin,” ibaresi “Ek-1/A’da yer alan başvuru formu

ve birinci fıkranın (d) bendinde sayılan belgenin 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik

İmza Kanunu uyarınca elektronik imzalı olmaları, (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgelerin

ise,” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına “Başvuru formu” ibaresinden sonra gelmek üzere

“ile Ek-2’de yer alan soru formu” ibaresi eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki on ikinci fıkra ek-

lenmiştir.

“(12) 61, 80 ve 101 nci maddeler kapsamında diğer kişilerden taşıma hizmeti alınmak

istenilmesi halinde, taşıma hizmeti alınan firmanın hizmet sözleşmesi, taşıma hizmeti alınan

firma için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte

sayılan fiillerden ötürü mahkûmiyet kararının bulunmadığına dair adli sicil belgeleri ile bu ki-

şilerden sürekli olarak yurt dışında ikamet etmekte olan yabancı uyruklular için kendileri ve

yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış Ek-3/B’de yer alan taahhütnamenin de ibraz

edilmesi gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Birinci fıkranın (e) bendinde sayılan;

a) ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim

ve idari organizasyon faaliyetlerini,

b) ISO 27001 sertifikası; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lo-

jistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları

korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini,

kapsamalı ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesislere ilişkin olarak alın-

mış olmalıdır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki on üçüncü fıkra ek-

lenmiştir.

“(13) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan soru formu Bakanlıkça belirlenecek elek-

tronik formatta düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca

elektronik imzalı ibraz edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkralarının

sonuna “ Bu süre başvuru sahibine bilgi verilmesi kaydıyla on beş iş günü uzatılabilir.” cümlesi

eklenmiş, on birinci fıkrasına “Genel Müdürlüğe” ibaresinden önce gelmek üzere “başvurunun

yapıldığı bölge müdürlüğü ile” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “yirmi iş günü” ibaresi

“kırk iş günü” olarak değiştirilmiş, on ikinci fıkrasında yer alan “on iş günü” ibaresi “yirmi iş

günü” olarak değiştirilmiş, aşağıdaki on dördüncü ve on beşinci fıkralar eklenmiştir.
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“(14) Bu madde uyarınca ön incelemesi devam eden başvuru sahibinin aşağıda yer alan

bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması halinde, durum beş iş günü içerisinde başvurunun

yapıldığı bölge müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bildirilir.

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler,

b) Ek 1/A da yer alan başvuru formunun 1 no’lu kısmında yer alan bilgiler.

(15) 14 üncü fıkrada belirtilen bilgilerden başvuru sahibinin ticaret siciline kayıtlı ol-

duğu yerde değişiklik olması ve ticaret siciline bağlı bulunulan yeni yerin Ek-20’de yer alan

tabloya göre farklı bir bölge müdürlüğünün yetkisi kapsamında bulunması halinde, başvuru

dosyası başvuruyu kabul eden bölge müdürlüğü tarafından Ek-20’de yer alan tabloya göre be-

lirlenen yetkili bölge müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “otuz

iş günü” ibaresi “kırk beş iş günü” olarak, “otuz iş gününe kadar” ibaresi “kırk beş iş gününe

kadar” olarak, “on beş iş günü” ibaresi “yirmi iş günü” olarak ve “Ek-7’de yer alan” ibaresi

“Bakanlıkça belirlenecek” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “ihracatta yerinde

gümrükleme izni, ithalatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi veya izinli alıcı

yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin tamamına bakılırken,” ibaresi yürürlük-

ten kaldırılmış, beşinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fık-

rasında yer alan “Ek-7’de yer alan” ibaresi “Bakanlıkça belirlenecek” olarak değiştirilmiş ve

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Bu tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri veya, 76, 96 ya

da 121 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde sayılan teçhizat ve donanımın

bulunup bulunmadığı,

c) Bu tesislerin 106 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrasında veya 130 uncu maddenin

birinci ile ikinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına/güvenli park alanına sahip olup

olmadıkları.”

“(9) Bu madde uyarınca yapılan yerinde inceleme kapsamında başvuru sahibine ait te-

sislerden hangilerinin incelendiğinin açık adresleriyle birlikte ve incelemenin 8 inci maddenin

birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerini kapsayıp kapsamadığının yerinde inceleme değerlendirme

formunda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

(10) Bu madde uyarınca yerinde incelemesi devam eden başvuru sahibinin aşağıda yer

alan bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması halinde durum beş iş günü içerisinde baş-

vurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bildirilir.

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler,

b) Ek 1/A da yer alan başvuru formunun 1 no’lu kısmında yer alan bilgiler.

(11) 10 uncu fıkrada belirtilen bilgilerden başvuru sahibinin ticaret siciline kayıtlı ol-

duğu yerde değişiklik olması ve ticaret siciline bağlı bulunulan yeni yerin Ek-20’de yer alan

tabloya göre farklı bir bölge müdürlüğünün yetkisi kapsamında bulunması halinde, başvuru

dosyası başvuruyu kabul eden bölge müdürlüğü tarafından Ek-20’de yer alan tabloya göre be-

lirlenen yetkili bölge müdürlüğüne gönderilir.

13 Ekim 2017 – Sayı : 30209                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(12) Bu madde uyarınca yerinde incelemesi devam eden başvuru sahibinin Ek-1/C, Ek-1/D,

Ek-1/E, Ek-1/F’de yer alan başvuru formlarında belirtilen tesislerden başka bir tesiste ihracatta

yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde güm-

rükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi veya bu formlarda belirtilen tesislerden

bir veya daha fazlasının izin veya yetki kapsamına alınmasından vazgeçilmek istenilmesi ha-

linde, söz konusu formlar yeniden düzenlenerek başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile Ge-

nel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sertifika üzerinde yer alan bilgiler ile sertifikanın geçerlilik durumu, “R harfi, ser-

tifikaya ilişkin başvurunun yapıldığı yılın son iki hanesi, sertifika başlangıç tarihinin son iki

hanesi, düzenleyen bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu ve düzenlenen sertifikaya

ilişkin başvurunun 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre verilen kayıt numarasından” oluşan

on bir haneli rakamsal birleşim dikkate alınarak oluşturulacak referans numarası (örnek:

R1617340001) ile kayda alınır. Belirlenen referans numarası sertifikanın üzerine yazılır.”

“(7) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte

sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı

tarafından dava açılmış olması sertifika düzenlenmesini engellemez, ancak düzenlenen sertifika

kapsamında sertifika sahibinin eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat

uygulaması, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme

izni ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzen-

leme izni dışındaki hak ve yetkilerden dava süreci beraat kararı ile kesin olarak lehlerine so-

nuçlanıncaya kadar, faydalanmasına izin verilmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 18 inci mad-

desinin sekizinci ve onuncu fıkralarına “değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt

numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve başvurunun kayda alındığı tarih” ibaresi eklen-

miştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fık-

raları yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Götürü teminat uygulamasının kapsamı sertifika sahibinin talebine bağlı olarak

aşağıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygula-

nabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygu-

lanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “başvurunun

ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği” ibaresi ile altıncı fıkrasında yer alan

“götürü teminat yetkisine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına

girdiği” ibaresi “hesaplamanın yapıldığı” olarak değiştirilmiştir.
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“(1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından

verilmesi gereken teminat tutarı;

a) Götürü teminat yetkisi başvurusu sahibinin, sertifikanın düzenlenmesine ilişkin 13 üncü

maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimin yapıldığı ayın ilk gününden ge-

riye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu

olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak,

b) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin

başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye

dönük bir yıl içerisinde götürü teminat yetkisi sahibinin gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine

ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak,

belirlenir. 39 uncu maddede belirtilen kapsam değişikliğine ilişkin hükümler saklı kal-

mak kaydıyla, bu tutarların bir yıllık geçerlilik süresi içerisinde yeniden hesaplanması talep

edilemez.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden iki milyon

Avro tutarında teminat verilmiş olması halinde, götürü teminat yetkisi sertifika sahibinin aksine

bir talebi bulunmadığı müddetçe, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğünce re’sen gün-

cellenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ser-

tifika sahibince 120 nci madde uyarınca izinli alıcı yetkisinden vazgeçilmesi halinde 32 nci

maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi, 142 nci madde uya-

rınca ithalatta yerinde gümrükleme izninden vazgeçilmesi halinde 32 nci maddenin ikinci fık-

rası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi geri alınır.” ibaresi ile aynı maddenin

dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dü-

zenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış” ibaresi “düzenlemiş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiş, üçüncü fıkrasının sonuna “Bu kapsamda kullanılacak tesislerde birinci fıkranın (b)

ve (c) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.” cümlesi eklenmiş, dördüncü fıkra-

sından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül

ettirilmiştir.

“c) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli

düzeneğe sahip olmak.”

“(5) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bi-

linen gönderici olarak belirlenmiş olan kişilerden birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen koşul

aranmaz. Ancak, bu hüküm uyarınca tanınmış olan ihracatta yerinde gümrükleme izni sadece

aynı mevzuat kapsamında ihracatı hava yolu ile gerçekleştirilecek eşyanın işlemlerinde uygu-

lanır.”

13 Ekim 2017 – Sayı : 30209                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın taşınması

MADDE 58 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta ye-

rinde gümrükleme izni sahibi eşyasını aşağıda belirtilen şekilde taşıtabilir:

a) İzinli gönderici aracılığıyla,

b) 61 inci madde uyarınca uygun bulunan izinli gönderici yetkisi sahibi olmayan taşı-

macı aracılığıyla,

c) Mülkiyetinde olan veya kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla transit be-

yanından sorumlu kişi olarak kendisi.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde

yalnızca izinli gönderici yetkisi bulunan kişiler aracılığıyla taşınabilir.

(3) Transit beyanında belirtilen varış noktasının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi

dışında bir yer olması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilecek

eşyaya ilişkin taşıma işlemi sadece izinli gönderici yetkisine sahip kişi aracılığıyla yapılabilir.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyasını, ihracatta yerinde gümrükleme

izni olan tesisinden izinli gönderici yetkisi sahibi taşıyıcı aracılığıyla taşıtması durumunda, eş-

yanın araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri izinli gönderici tarafından yapılır.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyasını, ihracatta yerinde gümrükleme

izni olmayan tesisinden taşıtamaz.

(6) İzinli gönderici vasıtasıyla gerçekleştirilen taşımalarda izinli göndericinin kapsamlı

teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

(7) İzinli gönderici yetkisi olmayan kişilerce yapılacak taşımalarda;

a) Transit beyanı ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından verilir,

b) Eşya taşıma aracına ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi gözetiminde yüklenir,

c) Taşıma aracı ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından, 72 nci maddede

belirtilen özel tipte mühür kullanılarak mühürlenir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 59 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler

11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan onay-

lanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunda belirtilir.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme

izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni kap-

samında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvu-

ruda bulunulur.

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci

maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kay-

betmiş olan tesislerin 154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak

kaydıyla 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca derhal bildirilmesi zorunludur.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 13 Ekim 2017 – Sayı : 30209



(4) Üçüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci

fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin birinci

fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem

saklı kalmak kaydıyla izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni başvurusunun sertifika alınmasına müteakip ya-

pılması veya mevcut izin kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi

halinde, sertifika sahibince izin kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (a) ilâ

(ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden ba-

kılmaz.

a) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca

yapılan izleme sırasında, 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında 8 inci maddenin (a)

ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından daha önce incelenmiş ve

yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

b) Tesisler 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında yetki-

lendirilmişse ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geç-

mişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için izin kapsamına alınmak istenildiği

belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında, 13 üncü maddenin dördüncü

fıkrası kapsamında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde

incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme

neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmiş olması ge-

rekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan

tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp

karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak

yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca izin kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen beşinci

fıkra uyarınca incelenmiş olan tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ile (c) bentlerine

sayılan teçhizatın mevcut olup olmadığı yetkili Bölge Müdürlüğünce ihracatta yerinde güm-

rükleme veya izin kapsamına tesis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş

günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (b)

ile (c) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde, beş iş günü içe-

risinde tesisin ihracatta yerinde gümrükleme kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler

tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunda

tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ile (c) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut ol-

madığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmak iste-

nilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne

bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı

tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün
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bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildi-

rimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı

bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce

sekizinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “be-

şinci” ibaresi “dördüncü” olarak, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ihracatta yerinde

gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

a) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı ol-

maları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdür-

lüğü tarafından doğrudan;

b) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge mü-

dürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen

bölge müdürlüğü tarafından,

belirlenir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Aşa-

ğıdaki koşulların karşılanması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, ihracatta ye-

rinde gümrükleme izni kapsamında, 58 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen eşyayı izinli

gönderici olmayan kişilerle de taşıtabilir;” ibaresi “Aşağıdaki koşulların karşılanması halinde,

ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, eşyasını ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsa-

mında, izinli gönderici olmayan taşıyıcılara da taşıtabilir;” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında

yer alan “58 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürür-

lükten kaldırılmış ve (c) bendinin sonuna “ve kodları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın gümrük işlemleri

MADDE 67 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilmeye hazır

olan eşya, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında olan tesiste taşıma aracına yüklenmek

üzere açık veya kapalı, yeterli aydınlatma düzenine sahip olan bir yere konulur ya da bu yerde

taşıma aracında yüklü olarak bekletilir. İhraç edilmeye hazır olan eşya ve/veya duruma göre

taşıma aracı bekletileceği yere alınırken, bu yerlerde bulundukları sürece ve bu yerlerden çı-

kartılırken devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca ihraç edilmeye hazır olarak ayrı bir yere alınan eşyanın, başka

herhangi bir eşya ile karışmaması ve yetkisiz müdahalenin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.

(3) İhracat eşyasının ikinci fıkrada belirtilen şekilde muhafaza altına alınmasını mütea-

kip ihracat beyannamesi, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından,

eşyanın bulunduğu ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesis için yetkilendirilen gümrük

müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilerek onaylanır. Bu suretle eşyanın ihraç edilmeye
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hazır olduğu beyan sahibince gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilmiş olur. Eşyanın

ihracı için gerekli olan bütün belgeler hazır bulundurulur ve eşya tesisten çıkışına izin verilin-

ceye kadar ikinci fıkrada belirtilen şekilde muhafaza altında bekletilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca ihracat eşyasının ihraç edilmeye hazır olduğunun beyan sa-

hibince gümrük idaresine bildirilmesinden otuz dakika içerisinde beyanın hangi kontrol türüne

tabi tutulacağı, gümrük idaresince beyan sahibine elektronik ortamda bildirilir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen sürenin bitiminde, gümrük idaresince izin sahibine eş-

yanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde, yüklü olarak bekletilen taşıma aracı veya

eşya araca yüklenmemişse yükleme yapılan araç 58 inci madde hükümleri uyarınca, ihracatta

yerinde gümrükleme izni sahibi ya da izinli gönderici tarafından mühürlenir.

(6) Dördüncü fıkrada belirtilen sürenin bitiminde, eşyanın muayenesinin yapılacağının

bildirilmesi halinde, eşya üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin yapıldığı esnada bulundurulduğu

yerde muayene ile görevli memur gelinceye kadar mücbir sebepler hariç müdahale edilmeksizin

bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olmadığının tespit

edilmesi halinde, 58 inci maddede yer alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem

yapılır.

(7) Muayenesi öngörülen eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyor olması ha-

linde, muayene ile görevli memurun değerlendirmesine göre eşya taşıma aracından indirilerek

ya da araçta yüklü olarak muayene edilebilir.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, dördüncü fıkra uya-

rınca yapılan kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde firmanın ihracatta ye-

rinde gümrükleme izni kapsamı tesisine gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis

için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sü-

renin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesise gidilerek mua-

yene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek su-

retiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinden kaynaklanan

sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alın-

maz. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç

saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fık-

rada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş

gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır.

(9) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasına ilişkin transit beyanı,

eşyanın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden ihraç edilecek olması halinde,

üçüncü fıkrada belirtilen ihracat beyannamesinin tescil edilerek onaylandığı gümrük müdür-

lüğüne yapılır.

(10) Eşyaya ilişkin transit beyanının işlemlerinin tamamlanmasından sonra eşyanın te-

sisten çıkışı yapılır.

(11) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi yapıl-

maksızın eşyanın izin kapsamı tesisten çıkışı gerçekleştirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların

mevcut olması,
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b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine

getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki

gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(12) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin mesai

saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim

günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri

dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce

gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlü-

ğüne talepte bulunulur. Bu talep üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık

hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde

global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(13) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesis-

lerinde yapılacak olması halinde bu madde hükümleri yerine 84 üncü madde hükümlerine göre

işlem tesis edilir.

(14) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu tesisten çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat

beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İzin kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyaya ilişkin olarak bulunduğu tesislerden

çıkışında tutulması gereken asgari kayıtlar

MADDE 69 – (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesisten çıkışında

eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içe-

recek şekilde tutulur;

a) Eşyanın/taşıma aracının tesisten çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan

ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri),

g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

h) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 13 Ekim 2017 – Sayı : 30209



ı) 67 nci maddenin on birinci fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak

özel tipte mührün numarası.

i) 91 inci maddesi uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen yüklü olarak gel-

miş olması halinde, izin kapsamı ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesiste kırılan araç mührü-

nün numarası.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mü-

hürlenecek olması durumunda” ibaresi “mühürlenebileceği hallerde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 67 nci maddenin altıncı ve yedinci fıkrası kapsamında yapılacak kontrollerde mua-

yene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.”

“c) 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtlarını kayıt tarihinden iti-

baren en az bir ay, 69 uncu maddede belirtilen kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç

yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtları ile

69 uncu maddede belirtilen kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların

görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 74 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde

ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-

dıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzen-

lendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 58 inci maddenin bir ila üçüncü fıkraları, 61 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası,

62 nci madde, 67 nci maddenin bir ila üç, beş ile altıncı fıkraları, 72 nci maddenin birinci fıkrası

ve 73 üncü maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşıl-

ması,

b) 67 nci maddenin on dördüncü fıkrası,

c) 58 inci maddenin dört, beş ve yedinci fıkrası, 69 uncu maddenin birinci fıkrası ve 72 nci

maddenin üçüncü fıkrası hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

ç) 58 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca izin kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık

ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında beyan edilenden farklı olduğunun anla-

şılması,

d) 61 inci maddenin birinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, yetki kapsamında taşı-

nan eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınan eşya ile taşındığı beyan edilen eşyanın dörtlü tarife

pozisyonu bazında farklılık olduğunun anlaşılması,

e) 67 nci maddenin on birinci fıkrası uyarınca gerekli koşullar yerine getirilmemiş ol-

masına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,

f) 67 nci maddenin on ikinci fıkrası uyarınca gümrük müdürlüğüne talepte bulunul-

maksızın ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında mesai saatleri dışında işlem yapılması,

g) 72 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca ihracat eşyasını taşıyan aracın ihracatta ye-

rinde gümrükleme izni sahibi tarafından mühürlenmesinde özel tipte mührün kullanılmaması,
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ğ) İzin kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun veya beyan

harici eşyanın ihraç edilmeye çalışıldığının tespit edilmesi,

h) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliği-

nin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan

ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha faz-

lasının mevcut olmadığının tespit edilmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-

tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d), (f), (ğ) veya (h) bentlerinde belirtilen ih-

lallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler

yazılı olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Ka-

nunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge mü-

dürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan

kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen

diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin bi-

rinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bu-

lunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-

tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a), (e) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi

birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-

tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d), (f), (ğ) veya (h) bentlerinde belirtilen ih-

lallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan

kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen di-

ğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci

fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan

sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fık-

ranın (a), (e) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildi-

ğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan

sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fık-

ranın (b), (c), (ç), (d), (f), (ğ) veya (h) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar

gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan

kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen di-

ğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci

fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan

sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fık-

ranın (a), (e) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildi-

ğinin anlaşılması,
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b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alı-

nan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci

fıkranın (b), (c), (ç), (d), (f), (ğ) veya (h) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin

tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sa-

hibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden her-

hangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci

fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin aşağıdaki koşullardan herhangi birine artık sahip olmadığının

anlaşılması halinde ihracatta yerinde gümrükleme izni bu koşulların tümü yeniden sağlanıncaya

kadar askıya alınır;

a) 57 nci maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durum haricinde, içinde bulunulan

takvim yılının sonunda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış ol-

ması,

b) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan

numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanımın bulunması,

c) İzin eşyanın gerektiğinde tartımı için gerekli düzeneğe sahip olunması.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan

fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden

fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma iş-

lemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edil-

mesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak

kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci

fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulun yeniden sağlanması ve ihracatta yerinde güm-

rükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvu-

ruda bulunulması gerekir. Bu koşulun yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü

ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 141 inci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan kişinin

ihracatta yerinde gümrükleme izni de askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde

uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının dü-

zenlenme tarihi esas alınır.

(13) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirilip gerçek-

leştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin başlığı “İzinli gönderici yetkisi

kapsamı eşyanın taşınması” olarak, birinci ve dördüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiş, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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“(1) İzinli gönderici kapsamında işlem yapılması durumunda ihracat eşyasının araca

yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri;

a) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse tercihe bağlı olarak ya ken-

disinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını ger-

çekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde gerçekleş-

tirilir.

b) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse, eşyanın transit rejimi

çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsa-

mındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

Her iki durumda da eşya, araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve

araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.”

“(4) İzinli gönderici yetkisi sahibi, yetki kapsamında olmayan tesislerinden yetki kap-

samında taşıma yapamaz.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 78 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci

veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici

yetkisi için başvuru formunda belirtilir.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından yetki belgesinde belirtilmiş tesislerin dı-

şında başka bir tesiste izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde,

18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin bi-

rinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesis-

lerin 154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla 18 inci

maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci

fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin ikinci

fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem

saklı kalmak kaydıyla yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi başvurusunun sertifika alınmasına müteakip yapılması veya

mevcut yetki kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi halinde, ser-

tifika sahibince yetki kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) bent-

lerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakılmaz.

a) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca

yapılan izleme sırasında 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşı-

madıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir

süre geçmişse.

b) Tesisler 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında yetkilendirilmişse

ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.
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(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için yetki kapsamına alınmak istenildiği

belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında 8 inci maddenin birinci fıkrasının

(a) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu

fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme de-

ğerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan

tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp

karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak

yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen beşinci

fıkra uyarınca incelenmiş olan tesislerde 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentle-

rinde sayılan teçhizatın mevcut olup olmadığı yetkili Bölge Müdürlüğünce izinli gönderici yet-

kisi veya yetki kapsamına tesis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü

içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesislerde 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile

(d) bentlerinde sayılan teçhizatın mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde, beş iş günü içeri-

sinde tesisin izinli gönderici yetkisi kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamam-

lanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunda te-

sislerde 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerinde sayılan teçhizatın mevcut ol-

madığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunu-

lur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmak istenilen tesisin

bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması

halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren

beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu

bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur.

İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdür-

lüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce sekizinci fıkra

uyarınca gerekli bildirimler yapılır.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “be-

şinci” ibaresi “dördüncü” olarak değiştirilmiş, “78 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen

durum hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli gönderici yet-

kisi kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

a) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı ol-

maları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdür-

lüğü tarafından doğrudan;

b) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge mü-

dürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen

bölge müdürlüğü tarafından,

belirlenir.”
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MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin

üçüncü alt bendinde yer alan “(a), (b), (ç), (e), (g), (ğ) ve (h)” ibaresi “(a), (b), (ç), (e), (g), (ğ),

(h), (ı) ve (i)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin birinci fıkrasına “işlem görmüş”

ibaresinden sonra gelmek üzere “yetkilendirilmiş yükümlülere ait” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyanın gümrük işlemleri

MADDE 84 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında izinli göndericinin tesisinden ih-

raç edilecek olan eşya, taşıma aracına yüklenmeye hazır olarak açık veya kapalı bir yere konulur

ya da taşıma aracında yüklü olarak bekletilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca ihraç edilmeye hazır olarak ayrı bir yere alınan eşyanın, başka

herhangi bir eşya ile karışmaması ve yetkisiz müdahalenin önlenmesi için gerekli tedbirler alı-

nır. Eşyanın veya taşıt aracının yüklü olarak konulduğu yer kamera sistemi ile yirmi dört saat

kesintisiz olarak izlenmeli ve yeterli aydınlatma düzenine sahip olmalıdır.

(3) İhracat eşyasının ikinci fıkrada belirtilen şekilde muhafaza altına alınmasını mütea-

kip ihracat beyannamesi, ihracatçı veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu izinli gönde-

rici tesisi için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilerek onay-

lanır.

(4) İzinli gönderici tarafından eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu gümrük idaresine

elektronik ortamda bildirilir.

(5) Eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu gümrük idaresine bildirilmeden önce eşya

izinli gönderici tarafından ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle

karşılaştırılarak kontrol edilir.

(6) Dördüncü fıkra uyarınca ihracat eşyasının ihraç edilmeye hazır olduğunun izinli

gönderici tarafından gümrük idaresine bildirilmesinden otuz dakika içerisinde beyanın hangi

kontrol türüne tabi tutulacağı, gümrük idaresince beyan sahibi ile izinli göndericiye elektronik

ortamda bildirilir.

(7) Altıncı fıkrada belirtilen sürenin bitiminde, gümrük idaresince izinli gönderici yet-

kisi sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne

tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, eşyanın araca yüklenmesini müteakiben veya eşya

taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyorsa doğrudan, on birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(8) Altıncı fıkrada belirtilen sürenin bitiminde,

a) Eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya muayene ile görevli

memur gelinceye kadar konulduğu yerde müdahale edilmeksizin bekletilir.

b) Belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya yapılan belge kontrolü

sonucunda konulduğu yerden çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir.

Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne

ibraz edilir.
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c) Bu fıkrada belirtilen eşyanın müdahale edilmeksizin bekletileceği süre ihracat be-

yannamesi verilen eşyanın dördüncü fıkra uyarınca ihracat eşyasının ihraç edilmeye hazır ol-

duğunun izinli gönderici tarafından gümrük idaresine bildirilmesini müteakip işlemeye başlar.

ç) Eşyanın muayenesi veya belge kontrolü sonucunda muayene veya belge kontrolü ile

görevli memur tarafından beyana herhangi bir aykırılığın bulunmadığının bildirilmesini mü-

teakip on birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(9) Muayenesi öngörülen eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyor olması ha-

linde, muayene ile görevli memurun değerlendirmesine göre eşya taşıma aracından indirilerek

ya da araçta yüklü olarak muayene edilebilir.

(10) Sekizinci ile dokuzuncu fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, altıncı fıkra

uyarınca kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde firmanın tesislerine gidile-

rek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yo-

ğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli gönderici yetkisi kapsamı eşyanın

bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük

müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün öngö-

rülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu

fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın yükümlüsüne bildirilmesini müteakip

işlemeye başlar. İzinli gönderici yetkisi sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan

gecikmelerde bu fıkrada öngörülen süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin eşyanın muayene

edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve

bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması

halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde

başlatılır.

(11) Yedinci ve duruma göre sekizinci fıkradaki işlemlerin bitimini müteakip izinli gön-

derici, aracında taşıyacağı eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin tescil

numaralarını içeren transit beyanını elektronik ortamda gümrük idaresine iletir ve araç izinli

gönderici tarafından mühürlenir. Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapı-

lacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Transit beyannamesinde teminat

verilmesi gereken hallerde sadece kapsamlı teminat kullanılabilir. Transit beyannamesi için

hareket idaresince yapılan teminat kontrolü izinli gönderici tarafından yapılır.

(12) Eşyaya ilişkin transit beyanının işlemlerinin tamamlanmasından sonra eşyanın te-

sislerden çıkışı yapılır.

(13) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi ya-

pılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların

mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine

getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki

gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,
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ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(14) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin transit beyanında, ta-

şınacak eşyanın asgari olarak yer aldığı dörtlü tarife pozisyonu da belirtilir.

(15) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin dördüncü fıkrada belirtilen bildirimin mesai

saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim

günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri

dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce

gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlü-

ğüne talepte bulunulur. Bu talep dördüncü fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık

hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde

global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(16) Bu maddenin uygulanmasında, eşya sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü sertifika-

sına sahip olması halinde, eşya muayenesinin öngörüldüğü durumlar haricinde, eşyanın ihracat

işlemleri sırasında ayrıca beyannameye ilişkin belge kontrolü yapılmaz ancak, beyanname eki

belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere eşya sahibi tarafından muhafaza

edilir.

(17) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sa-

hibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 67 nci madde hü-

kümlerine göre işlem tesis edilir.

(18) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu tesisten çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat

beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yü-

rürlükten kaldırılmış ve (ç) bendinin sonuna “ve kodları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yetki kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin olarak bulunduğu tesislerden çıkışında

tutulması gereken asgari kayıtlar

MADDE 88 – (1) Yetki kapsamında ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesisten çıkışında

eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içe-

recek şekilde tutulur;

a) Eşyanın tesisten çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan

ayırt edici numaraları,
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f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri),

g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

h) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına ta-

kılacak özel tipte mührün numarası.

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşyanın gümrük işlemleri eşya araçta yüklü olarak

gerçekleştirilecekse tesisten çıkışı yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki

bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanından çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,

d) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına ta-

kılacak özel tipte mührün numarası.

(3) 91 inci maddesi uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen yüklü olarak

gelmiş olması halinde, izin kapsamı ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesiste kırılan araç müh-

rünün numarası duruma göre birinci veya ikinci fıkrada belirtilen çıkış kayıtlarına kaydedilir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “89 uncu

ve 90 ıncı madde” ibaresi “84 üncü madde” olarak, “70 inci ile 71 inci madde” ibaresi “67 nci

madde” olarak, dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında, aracın ikinci tesise vardığı, o

tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresine bildirilir. Bu bildirimi müteakip, o tesisten

yüklenecek eşya için 84 üncü maddenin yedinci ve duruma göre sekizinci fıkrası uyarınca yük-

leme izni verilmesi halinde, varsa araç mührü 84 üncü maddenin yedinci fıkrasının uygulandığı

durumlarda izinli alıcı yetkisine de sahip olan izinli gönderici, 84 üncü maddenin sekizinci fık-

rasının uygulandığı durumda ise muayene ile görevli memur tarafından kırılarak o tesiste bu-

lunan eşya araca yüklenir. Birinci tesisten ikinci tesise sevkiyat için başlatılmış olan transit re-

jimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılarak, aracın bulunduğu tesisten bir başka tesise veya

çıkış gümrük müdürlüğüne sevki için, taşınan eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyan-

namelerinin tescil numaralarını içerecek şekilde yeni bir transit beyanı elektronik ortamda güm-

rük idaresine iletir ve araç 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen durumlar haricinde

izinli gönderici tarafından 92 nci maddede belirtilen izinli gönderici mührü ile mühürlenir ve

taşıma aracına takılan mührün numarası transit beyanına kaydedilir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “90 ıncı”

ibaresi “84 üncü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerince bu Yönetmelikten kaynaklı

diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

13 Ekim 2017 – Sayı : 30209                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



a) 84 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında yapılacak kontrol-

lerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağ-

lamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belge örneklerini muayene ile görevli memur tarafından

istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 84 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtlarını kayıt tarihinden iti-

baren en az bir ay, 88 inci maddede belirtilen kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl

süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 84 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtları ile

diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından

yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak özel mührün ve kırılan mühürlerin

korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bent-

leri ile on üç ve on dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (g) bendinde

yer alan “taşınan eşyanın” ibaresi “taşınan ihracat eşyasının” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkra-

sında, üçüncü fıkrasının (b) bendinde, dördüncü fıkrasının (b) bendinde ve beşinci fıkrasının

(b) bendinde yer alan “birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g) bentlerinde” ibaresi “birinci

fıkranın (b), (e), (f), (g) veya (ğ) bentlerinde” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) ben-

dinde, dördüncü fıkrasının (a) bendinde ve beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(c)” ibaresi

yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

birinci fıkranın sonuna aşağıdaki (ğ) fıkrası eklenmiştir.

“a) 77 nci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 80 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası,

81 inci madde, 84 üncü maddenin iki ila sekizinci fıkraları, 84 üncü maddenin on sekizinci

fıkrası, 92 nci madde ve 93 üncü maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket

edildiğinin anlaşılması,

b) 84 üncü maddenin on bir ve on dördüncü fıkraları, 88 inci maddenin bir ilâ üçüncü

fıkrası, 91 inci maddenin dokuzuncu fıkrası ve 92 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen

hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,”

“d) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrası uyarınca gerekli koşullar yerine getirilmemiş

olmasına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,”

“ğ) 84 üncü maddenin on birinci fıkrasında belirtilen teminatın doğruluğuna ilişkin

kontrolün yapılmadığının anlaşılması.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yet-

kilendirilmiş yükümlüler ile A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin” ibaresi

“yetkilendirilmiş yükümlülerin” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “baş-

vurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği” ibaresi “teminatın ibraz

edildiği” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “39 uncu maddede

belirtilen usuller çerçevesinde işlem yapılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 99 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci

madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/E’de yer alan izinli alıcı yetkisi için baş-

vuru formunda belirtilir.

(2) İzinli alıcı yetkisi sahibi tarafından izinli alıcı yetkisinde belirtilmiş tesislerin dışında

başka bir tesiste izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci mad-

denin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İzinli alıcı yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci

fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesisle-

rin154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla 18 inci

maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci

fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin üçüncü

fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem

saklı kalmak kaydıyla yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İzinli alıcı yetkisi başvurusunun sertifika alınmasına müteakip yapılması veya mev-

cut yetki kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi halinde, sertifika

sahibince yetki kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) fıkralarında

belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakılmaz.

a) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca

yapılan izleme sırasında 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp ta-

şımadıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az

bir süre geçmişse.

b) Tesisler 78 inci madde uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında yetkilendirilmişse

ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için yetki kapsamına alınmak istenildiği

belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında 8 inci maddenin birinci fıkrasının

(a) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu

fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme de-

ğerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan

tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp

karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak

yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen tesis-

lerde;

a) 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut

olup olmadığı,

b) Tesiste bulunan güvenli depolama alanının 106 ncı maddenin birinci fıkrasında yer

alan koşulları taşıyıp taşımadığı,
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c) Tesiste bulunan güvenli park alanının 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan

koşulları taşıyıp taşımadığı,

yetkili Bölge Müdürlüğünce izinli alıcı yetkisi veya yetki kapsamına tesis ekleme baş-

vurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunun

olumlu sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde tesisin izinli alıcı yetkisi kapsamında

da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bil-

dirimde bulunulur. İnceleme sonucunun olumsuz olarak sonuçlandırılması halinde, beş iş günü

içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmak istenilen tesisin bulun-

duğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde,

başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş

günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge

müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İnce-

lemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne

beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce sekizinci fıkra uya-

rınca gerekli bildirimler yapılır.”

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “be-

şinci” ibaresi “dördüncü” olarak, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli alıcı yetkisi

kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

a) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı ol-

maları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdür-

lüğü tarafından doğrudan;

b) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge mü-

dürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen

bölge müdürlüğü tarafından,

belirlenir.”

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin

üçüncü alt bendinde yer alan “(a), (b), (ç), (e), (g), (ğ) ve (h)” ibaresi “(a), (b), (ç), (e), (g), (ğ),

(h), (ı) ve (i)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İzinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisine sahip olması

ve işlem yapılacak tesisin her iki yetki kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olması

halinde, bu maddede belirtilen güvenli depolama alanı ile güvenli park alanı ithalat ile ihracat

eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla izinli

gönderici yetkisi kapsamında yapılacak işlemler için de kullanılabilir.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) ben-

dinde yer alan “90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında” ibaresi “84 üncü maddenin on üçüncü

fıkrasında” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 115 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) İkinci fıkranın (c) bendi veya üçüncü fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak mua-

yene işlemi, 104 üncü madde uyarınca izinde belirtilen kontrol türü bildirim süresinin bitimini

müteakip azami üç saat içinde izinli alıcıya ait tesislere gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bu-

lunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden

ötürü bu sürenin tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili

gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. Muayene işleminin

eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılama-

yacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında

uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden

üç saat içerisinde başlatılır. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonu-

cunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama

süresi bu kararın verilmesini müteakip işlemeye başlar. Eşya sahibinden veya izinli alıcıdan

kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre

dikkate alınmaz.”

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 117 nci maddesinin beşinci, altıncı, yedinci, doku-

zuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Eşyanın ilk boşaltılacağı tesiste, tesisin izinli alıcıya ait olması halinde 110 uncu

madde, tesisin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait olması halinde 133 üncü madde

hükümleri, tesis gümrük antreposuysa ilgili antrepo mevzuatı uyarınca işlem yapılmasını mü-

teakip araç, yeni bir transit beyanı verilmek suretiyle taşınan eşya için yetki kapsamında işlem

yapılacak bir sonraki tesise sevk edilir.”

“(8) Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında 110 uncu maddenin üçüncü fık-

rası uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesinin on üç ve on dördüncü fıkraları

yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 97 nci madde, 101 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 102 nci madde, 107 nci

maddenin beşinci fıkrası, 108 inci maddenin yedinci fıkrası, 109 uncu maddenin ikinci fıkrası,

110 uncu maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 111 inci maddenin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci,

altıncı, onuncu ve on dördüncü fıkrası, 112 nci madde, 113 üncü maddenin birinci, ikinci, dör-

düncü ve beşinci fıkrası, 115 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkrası, 116 ncı

maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası, 117 nci maddenin birinci, dördüncü, sekizinci, on birinci,

on üçüncü fıkrası, 118 inci madde, 133 üncü maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 134 üncü madde-

nin birinci, ikinci ve beşinci fıkrası, 135 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası,

136 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrası, 138 inci maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fık-

rası ve 139 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı

hareket edildiğinin anlaşılması,”
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MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“d) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli

düzeneğe sahip olmak.”

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “baş-

vurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği” ibaresi “teminatın ibraz

edildiği” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “39 uncu maddede

belirtilen usuller çerçevesinde işlem yapılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 124 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler

11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/F’de yer alan ithalatta

yerinde gümrükleme izni için başvuru formunda belirtilir.

(2) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ithalatta yerinde gümrükleme

izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsa-

mında işlem yapılmak istenilmesi halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvu-

ruda bulunulur.

(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci

maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kay-

betmiş olan tesislerin 154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak

kaydıyla 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi

zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci

fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin dör-

düncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak

işlem saklı kalmak kaydıyla izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İthalatta yerinde gümrükleme izni başvurusunun sertifika alınmasına müteakip ya-

pılması veya mevcut izin kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi

halinde, sertifika sahibince izin kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (a) ilâ

(ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakıl-

maz.

a) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca

yapılan izleme sırasında 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşı-

madıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir

süre geçmişse.

b) Tesisler 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yet-

kilendirilmişse ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre

geçmişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için izin kapsamına alınmak istenildiği

belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında 8 inci maddenin birinci fıkrasının
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(a) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu

fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme de-

ğerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan

tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp

karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak

yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca izin kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen tesis-

lerde;

a) 121 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut

olup olmadığı,

b) Tesiste bulunan güvenli depolama alanının 130 uncu maddenin birinci fıkrasında yer

alan koşulları taşıyıp taşımadığı,

c) Tesiste bulunan güvenli park alanının 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan

koşulları taşıyıp taşımadığı,

yetkili Bölge Müdürlüğünce ithalatta yerinde gümrükleme izni veya izin kapsamına te-

sis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnce-

leme sonucunun olumlu sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde tesisin ithalatta ye-

rinde gümrükleme izni kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel

Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunun olumsuz olarak so-

nuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmak iste-

nilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne

bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı

tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün

bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildi-

rimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı

bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce

sekizinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.”

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “be-

şinci” ibaresi “dördüncü” olarak, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ithalatta yerinde

gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

a) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı ol-

maları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdür-

lüğü tarafından doğrudan;

b) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge mü-

dürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen

bölge müdürlüğü tarafından,

belirlenir.”
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MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin aynı zamanda ihracatta yerinde güm-

rükleme iznine sahip olması ve işlem yapılacak tesis için her iki izin kapsamı işlem yapılmak

üzere yetkilendirilmiş olunması halinde, bu maddede belirtilen güvenli depolama alanı ile gü-

venli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlem-

lerin alınmış olması kaydıyla, ihracatta yerinde gümrükleme yetkisi kapsamında yapılacak iş-

lemler için de kullanılabilir.”

MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin 132 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde

yer alan “90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında” ibaresi “84 üncü maddenin on üçüncü fık-

rasında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin 138 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca yapılacak mua-

yene işlemi, 128 inci madde uyarınca izinde belirtilen kontrol türü bildirim süresinin bitimini

müteakip azami üç saat içinde eşyanın bulunduğu ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine

ait tesislere gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük mü-

dürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrük-

leme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli ol-

maması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetki-

lidir. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç

saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fık-

rada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş

gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. İthalatta yerinde gümrükleme izni

sahibinden veya izinli alıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fık-

rada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.”

MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin 141 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “114 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrası” ibaresi “114 üncü maddenin üçüncü

fıkrası” olarak, “137 nci maddenin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkrası” ibaresi “137 nci maddenin

üçüncü fıkrası” olarak değiştirilmiş, “130 uncu maddenin dördüncü fıkrası,” ibaresi yürürlükten

kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “114 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fık-

rası” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “137 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası” ibaresi

“137 nci maddenin dördüncü fıkrası” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin on üçüncü ve on dör-

düncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere

aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) İzin kapsamı eşyanın gerektiğinde tartımı için gerekli düzeneğe artık sahip olmadı-

ğının,”

MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin 144 üncü maddenin ikinci fıkrasına “(a) ve (ç) ben-

dinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “tahlile tabi tutulacağı” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin 147 nci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(12) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen durumda eşyanın yeşil hatta işlem gördü-

ğünün gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildiril-

mesi halinde, bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak diğer mevzuat

hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir aykırılık için Kanunun 241 inci maddesinin birinci

fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “57 nci

maddenin beşinci fıkrasında” ibaresi “57 nci maddenin altıncı fıkrasında” olarak, dördüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değişitirilmiş ve altıncı fıkrada yer alan “Ek-7’de yer alan” ibaresi

“Bakanlıkça belirlenecek” olarak değiştirilmiştir.

“(4) Ek-2’de yer alan soru formu, sertifika sahibi tarafından, sertifikanın düzenlendiği

tarihten itibaren üç yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak

şekilde hazırlanır.”

MADDE 64 – Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesine yedinci fıkradan sonra gelmek

üzere aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(8) 158 inci madde uyarınca düzenlenen raporda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin

cezalar ile aynı dönem için gümrük idaresince 159 uncu madde uyarınca yapılacak kontroller

neticesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin cezalar arasındaki fark, Bakanlıkça belirlenecek

kriterlere göre raporun yetersizliği sonucu doğuracak nitelikte ise sertifika üç ay süreyle askıya

alınır.”

MADDE 65 – Aynı Yönetmeliğin 155 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklen-

miştir.

“(7) Adlarına sertifika düzenlenen kamu kuruluşlarından 9 uncu maddede belirtilen

özelliklerden artık hiç birine haiz olmadığı öğrenilenlerin sertifikası, sertifika kapsamı tüm hak

ve yetkilerle birlikte süresiz olarak geri alınır.”

MADDE 66 – Aynı Yönetmeliğin 156 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde

yer alan “57 nci maddenin beşinci fıkrasında” ibaresi “57 nci maddenin altıncı fıkrasında” ola-

rak değiştirilmiştir.

MADDE 67 – Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika

kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı 6 ncı

maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin ikinci alt bendinde sayılan özellikteki tüzel kişilerce

bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir ve bu

inceleme neticesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek olan yıllık faaliyet raporu dü-

zenlenir.”

MADDE 68 – Aynı Yönetmeliğin “Çeşitli ve Son hükümler” başlıklı Dördüncü Kita-

bının başına kitap başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki 161/A maddesi eklenmiştir.
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“Beyana aykırılık

MADDE 161/A – (1) 74 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 141 inci maddenin

birinci fıkrasının (d) bendi ile 147 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen beyana

aykırılık;

a) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen

Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi

ölçülerde aykırılık olduğunun,

b) Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymetinin, 4458 sa-

yılı Gümrük Kanununun 23 ilâ 31 inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen

kıymete göre noksan olduğunun,

c) İhraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde farklılık

bulunduğunun,

tespitini kapsamaktadır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında Gümrük Tarifesini oluşturan unsur-

lardaki aykırılıkların tespitinde aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin gerçekleşip ger-

çekleşmediğine bakılır:

a) Tarife alt pozisyonunda farklılık olması.

b) Her türlü vergi ile ek mali yükümlülüğün ad valorem usulde oran veya spesifik usulde

miktarında farklılık olması.

c) Gümrük vergisinin muaflık hükümlerinin uygulanmasında ya da eşyaya uygulanacak

dış ticaret politikası önlemlerinde veya düzenlemelerinde farklılığa neden olması.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, dökme halde gelen eşyada vergilen-

dirmeye esas olan ağırlığa ilişkin aykırılıkların tespitinde yüzde üçü aşan orandaki farklılıklar

dikkate alınır.

(4) Eşyanın tarife alt pozisyonunun beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik

inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabiliyor olmaması halinde, ikinci fık-

ranın (a) bendi beyana aykırılık unsuru olarak sayılmaz.

(5) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında, ihracata konu malın cins, miktar, ev-

saf veya fiyatı değişik gösterilerek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya pa-

rasal iadelerden yararlanma durumu hariç olmak üzere, ihraç eşyasının yapılan beyan ve eki

belgelere göre miktar veya cinsinde yüzde ondan daha az farklılık olduğu durumlar dikkate

alınmaz.

(6) Beyana aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından güm-

rük idaresine bildirilmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümleri uygulanmaz

ancak, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir aykırılık için 4458 sayılı Gümrük

Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(7) 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde ve 119 uncu maddenin birinci fık-

rasının (d) bendinde belirtilen ağırlığa ilişkin beyanda aykırılıkların tespitinde dökme halde

gelen eşyada yüzde üçü aşan orandaki farklılıklar dikkate alınır.”
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MADDE 69 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 161/B maddesi eklenmiştir.

“İştigal alanında olmayan eşya

MADDE 161/B – (1) 141 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi ile 147 nci madde-

nin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen iştigal alanında olmayan eşya; sertifika sahibinin

ticaret siciline tescil ettirilmiş şirket ana sözleşmesinde belirtilen esas faaliyet konusu itibariyle

aşağıdakilerin haricindeki eşyayı kapsamaktadır:

a) Bir hizmetin yerine getirilmesi veya bir eşyanın üretilmesinde kullanılan her türlü

girdiyi,

b) Bir hizmetin yerine getirilmesi veya bir eşyanın üretilmesinde kullanılan her türlü

araç, teçhizat ve donanım ile bunların yedek parçalarını ve sarf malzemelerini,

c) Yönetim ve organizasyon yapısı içerisindeki birimlerin faaliyetlerinin yürütülmesinde

kullanılacak olan her türlü araç, teçhizat ve donanım ile bunların yedek parçalarını ve sarf mal-

zemelerini,

ç) Faaliyet konusu kapsamında gerçekleştirilen satış ve pazarlama işlemlerinde ve ya-

tırım ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak eşyayı,

d) Faaliyet konusunda belirtilmiş olması halinde, faaliyet konusu kapsamında yurt içi

veya yurt dışı satışı gerçekleştirilecek eşyayı.

(2) Gümrük idaresince eşyanın teslim edilmesinden sonra yapılacak kontrol neticesinde

ithalatta yerinde gümrükleme veya yeşil hat kapsamında işlem gören eşyanın firmanın iştigal

alanında olmadığı şüphesinin doğması halinde, eşya sahibince gerekli bilgi ve belgelerin ibraz

edilerek söz konusu eşyanın birinci fıkra kapsamına girdiğinin ispat edilmesi gerekir, aksi tak-

dirde 141 ve/veya 147 nci maddenin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 70 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin başlığı “İhracatta yerinde

gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi ile ithalatta yerinde gümrükleme

izni kapsamında tesis eklenmesi için geçici sınırlama” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 71 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmayan

kişilerin 31/12/2019 tarihinden önce yapacakları sertifika başvuruları kabul edilmez;

a) 10 uncu maddenin yedi ilâ onuncu fıkralarında sayılan belgelerden en az birine sahip

olmak,

b) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda

alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları

tutarında fiili ihracat yapmış olmak,

c) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda

alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde 121 inci maddenin birinci fıkrasının

(b) bendinde sayılan koşullardan en az birini karşılamış olmak,
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ç) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen

gönderici olarak belirlenmiş olmak,

d) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine

sahip olmak,

e) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin

belgeye sahip olmak.”

MADDE 72 – Aynı Yönetmeliğin aşağıdaki maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi,

b) 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası,

c) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi,

ç) 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası,

d) 42 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları,

e) 63, 65, 68, 70, 71, 82, 86, 87, 89 ve 90 ıncı maddeleri,

f) 114 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları,

g) 122 nci maddesinin birinci fıkrası,

ğ) 137 nci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları,

h) Geçici 2 nci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları,

ı) Geçici 3 üncü maddesi.

MADDE 73 – Aynı Yönetmeliğin 1, 6, 11, 15 ve 18 no’lu ekleri ekteki şekilde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 74 – Aynı Yönetmeliğin 2 no’lu eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 75 – Aynı Yönetmeliğin 7 no’lu eki yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2, 3, 5, 6, 7, 9 ve 73 üncü maddelerde yapılan düzenlemeler

bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılmış sertifika başvurularına uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca elektronik imza ile imzalanan soru for-

mu, başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılacak başvurularda ıslak imzalı olarak

da ibraz edilebilir. Bu durumda, ıslak imzalı olarak ibraz edilen soru formu 10 uncu madde

kapsamında düzenlenir.

(3) 74 üncü maddenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan başvurular bu Yönetmelik

ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 76 – Bu Yönetmeliğin;

a) 9, 10, 74 ve 75 inci maddeleri Yönetmeliğin yayımı tarihinden üç ay sonra,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 77 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 22/3/2005 tarihli ve 25763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Kon-
seyi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “52” ibaresi “57” şeklinde,
aynı fıkranın (a) bendi, (b) bendinin (2) numaralı alt bendi  ve (c) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, üçüncü fıkranın (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“a) Doğal üyeler: Bakanlık Müsteşarı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu
Başkanı, Gelir Politikası Genel Müdürü ile sekreterya hizmetlerini yürüten üye.”

“2) Kamu kesimi grubu: Maliye Bakanlığını temsilen iki üye ile Adalet Bakanlığı, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını temsilen birer üye.”

“c) Seçilmiş üyeler: Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından seçilen; ekonomi, ma-
liye ve vergi ile ilgili alanlarda uzmanlık ve kariyere sahip kişilerden veya sanayi, işletme, ti-
caret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbislerden (en az 9 üye üniversite-
lerden olmak üzere) toplam 20 üye.”

“f) En az 10 yıl yönetim kurulu başkanlığı veya üyeliği tecrübesine sahip sanayi, işlet-
me, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbis olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakan tarafından incelenmesi istenilen kanun teklifleri ile diğer düzenleyici işlem-
lere ilişkin çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak görüş bildirmek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b)
bendinin (9) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (10) numaralı alt bent ile
(c) bendinin (4) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (5) numaralı alt bent ek-
lenmiştir.

“1) Yıllık çalışma programını görüşür ve Bakanın onayına sunulmak üzere kabul eder,”
“1) Konseyin yıllık çalışma programını hazırlamak ve Bakan onayından sonra uygula-

maya koymak,”
“10) Genel Kurul tarafından kabul edilen yıllık çalışma programını Bakanın onayına

sunmak.”
“5) Yapılan çalışmaları yıl sonunda raporlayarak kamuoyuna sunmak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “her ay” ibaresi “her iki ayda bir” şeklinde, aynı bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.
“Olağanüstü toplantıların yeri ve tarihleri ile gündeme ilişkin bilgi dosyaları üyelere toplantı
gününden en az beş gün önce bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanun ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
hükümlerince ve diğer mali kanunlardan herhangi birine aykırı davranış dolayısıyla hapis cezası
ile cezalandırılmış olma veya 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48 inci maddesine göre Devlet memuru olmaya engel suçlardan biri ile mahkum olma halle-
rinde kendiliğinden (Bu hallerde, dava açılmasından sonuçlanmasına kadar konsey üyeliği,
konsey kararı ile askıya alınabilir),”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün

merkez ve taşra teşkilatındaki memur ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirle-

rinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün

merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

22/11/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendi

uyarınca çalıştırılan memurlar ile (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Ka-

nun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde unvanları belirtilen disiplin ve üst di-

siplin amirlerini,

b) Merkez teşkilatı:  TTK Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatındaki birimleri,

c) Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ben-

dinde belirtilen (I) sayılı cetvele tabi personel ile (c) bendinde belirtilen  (II) sayılı cetvele tabi

sözleşmeli personeli,

ç) Taşra teşkilatı: Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren İşletme ve

İşletmeler topluluğunu,

d) TTK:  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) TTK Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki memurların

ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin eki Ek-1 sayılı cet-

velde gösterilmiştir. 

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 6 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Disiplin Kurulları ve Disiplin

Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TTK Genel Müdürü yürütür.
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Çağ Üniversitesinden:
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kad-
rolarını ve Merkezin ulusal ve uluslararası faaliyetleriyle ilgili çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ÇAĞKAM): Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Müdür Yardımcısı: Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,
ç) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Çağ Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:
a) Bölgemizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki toplumsal cinsiyet ve kadınla ilgili her

alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak.
b) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında bilimsel araştırma yapılmasını teş-

vik etmek ve bu kapsamda öğretim üyelerinin bireysel olarak yürüttükleri araştırmaların yanı
sıra farklı disiplin ve araştırma alanlarından araştırmacıların ortak projeler geliştirmeleri için
çalışmalar yürütmek.

c) TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve diğer yurtiçi ve yurtdışı araştırma kaynakları ile ilgili
bilgi toplamak ve öğretim üyelerinin bu kurumlara araştırma projeleri sunmalarına katkı sağ-
lamak.

ç) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların
gerçekleştirilmesine, başka kurumlar ve kişilerle araştırma işbirliklerinin geliştirilmesine
önayak olmak.
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d) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaların hangi konu-
larda yoğunlaştığını, hangi konularda araştırma eksiği olduğunu saptamaya yönelik çalışmalar
yapmak.

e) Türkiye’de ve dünyada kadınların farklı disiplinlere ve araştırma alanlarına katkıları
üzerine bilgi derlemek, toplumsal cinsiyetin akademik üretim ve kurumsallaşmaya yansıma-
larını araştıran ve tartıştıran etkinlikler düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.
b) Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek,

organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.
ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayım yapmak.
d) Bölgemizde, ülkemizde ve dünyada kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma,

inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu tür çalışmalara katılmak ve desteklemek.
e) Atatürk ilke ve İnkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi

olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, semi-
nerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.
g) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda gelişme ve yayınların izlenebil-

mesi için Merkezde arşiv oluşturmak ve Üniversite kütüphanesine bu konuda doküman temin
edilmesini sağlamak.

ğ) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda çalışma yürüten ulusal ve ulus-
lararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

h) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışma-
larına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje ha-
zırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

ı) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı
olmak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezde görevi yürütecek öğretim elemanları arasından üç

yıllığına seçilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet dört aydan fazla
sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürü-
tülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları
arasından önereceği bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektörün onayına müteakip üç yıl süre
ile görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür,
görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
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b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversiteden seçilen diğer kadrolu Üni-

versite öğretim elemanları arasından olmak üzere, Müdür tarafından üç yıl süreyle belirlenen
(5) beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Oluşturulan Yönetim Kurulu üyeleri Rektörün oluruna müteakip göreve başlar.
(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır

ve kararları oy çokluğuyla alır.
(4) Yönetim Kurulu kararlarından bir nüshası Rektörlüğe gönderilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma yapmak ve Merkezin yönetimi ile ilgili

konularda karar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini

vermek ve Rektörlüğe sunmak.
c) Araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.
e) Araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini yürütmek ve düzenlemek için çalışma

grupları oluşturmak.
f) Bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek.
g) Yönetim Kurulu üyesi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür adayını seç-

mek ve Rektöre önermek.
ğ) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını Rektörlüğe sunmak üzere

değerlendirmek ve onaylamak.
h) Yönetim Kurulu tutanaklarından bir nüshasını Rektörlüğe göndermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla kat-

kıda bulunan organdır.
(2) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaları ile tanınmış Üni-

versite içinden veya dışından, Rektör tarafından seçilecek en çok 20 üyeden oluşur.
(3) Danışma Kurulu her yıl en az bir kez, Müdür tarafından saptanacak bir tarihte, Mü-

dürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görevin yürütülmesi ve personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetleri, Yönetim Kurulu tarafından icra edilecek olup;

akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı ile faaliyetlerine ait kararlar Rektörün onayına mü-
teakip uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversitenin Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK VE KRİTİK ALTYAPI 

KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve

Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Alt-

yapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyeti: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Proje grupları: Merkez proje gruplarını,
e) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Siber güvenlik ve kritik altyapı korumasıyla ilgili teknolojileri ve uygulamaları araş-

tırmak ve geliştirmek,
b) Çok disiplinli siber güvenlik ve kritik altyapı koruma model ve teknikleri geliştir-

mek,
c) Siber güvenlik ve kritik altyapı koruması üzerine yapılan bilimsel çalışmaları takip

etmek ve gelişmeleri izlemek; bu çalışmalardan elde edilen birikimi ulusal ve uluslararası ka-
muoyu ve ilgili kurumlarla paylaşmak,

ç) Siber güvenlik ve kritik altyapı hakkında araştırmalar yapmak, bu araştırmalardan
elde edilen sonuçları bilişim endüstrisine, konuyla ilgili kurumlara ve bunların yönetişiminden
sorumlu ve kişilere sunmak,

d) Ulusal ve uluslararası seviyede siber güvenlik ve kritik altyapı koruması konusunda
bilgi ve görüş alışverişi sağlamak, 

Sayfa : 138                             RESMÎ GAZETE                                 13 Ekim 2017 – Sayı : 30209



e) Siber güvenlik ve kritik altyapı koruması konusunda teknolojik, yönetsel, bilişsel,
hukuki, sosyal ve ekonomik araştırmalar yapmak, yeni gelişen teknolojilerin insan, toplum ve
yönetişim üzerindeki etkileri ile ortaya çıkardığı sorunları araştırarak, inceleme ve değerlen-
dirmeye tabi tutmak ve çözüm önerileri geliştirmek,

f) Siber güvenlik ve kritik altyapı koruması üzerine politikalar üretmek, küresel yöne-
tişim, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle uluslararası ortaklıklar ile kamu kuru-
luşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğini gerçekleştirmek,

g) Enerji, ulaşım, haberleşme, lojistik, akıllı kentler, e-devlet uygulamaları, bankacılık,
deniz emniyeti, sayısal alanda fikri mülkiyet ve ceza hukuku başlıklarını içeren programların;
özellikle siber güvenlik ve ilgili alanlarını esas alan yüksek lisans programlarının geliştirilme-
sine katkı sağlamak.  

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:   
a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri gerçekleştirmek,  
b) Üniversitenin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve diğer birimler ile işbirliği ve ortak

çalışmalar yürütmek,
c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak ortak çalışmaları özendirmek,

organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak,
ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,
d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,
e) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eği-

tim deneyimi bulunan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rek-
törün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini
vekil olarak bırakır. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık et-

mek,
b) Merkezin ve Merkeze bağlı proje gruplarının düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
c) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu ve bir sonraki yılın

çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitede tam gün çalışan öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üye-
den  oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. 
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.  

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan
gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en
az üç kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:  
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek,
c) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme

sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek, bir sonraki yılın

çalışma programını hazırlamak,
d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

saptamak,
e) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,
f) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek ve Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
bildirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, gerek görüldüğü takdirde Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından onaylanan, Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi yada kişiler;
kamu ve özel sektör temsilcilerinden seçilen dokuz (9) kişiden oluşur.  

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değer-
lendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma
Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Proje grupları
MADDE 13 – (1) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde

yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin faaliyet alanlarında
çalışmalar yapmak üzere proje grupları kurulabilir. Proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları
Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

(2) Proje gruplarında görevlendirilecek personelin görevlendirilmesi Müdürün önerisi
ve Rektörün onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Türk-Alman Üniversitesinden:
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE UYUM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin  hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
d) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iç ve dış göç, zorunlu ve iradi göç, göçmenlik, mül-

tecilik, diaspora, entegrasyon, uyum ve yeniden uyum konularında disiplinler-arası araştırmalar,
incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları, sertifika programları, projeler, yayınlar, ulu-
sal ve uluslararası kurumlar ile iş birlikleri ve göçü ilgilendiren diğer çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde

bulunur:
a) Araştırma Faaliyetleri;
1) Türkiye’nin ve Avrupa’nın çok yönlü (iç ve dış) göç hareketlerine muhatap olması

ve dünyadaki siyasi-ekonomik gelişmelerde her geçen gün uluslararası göç olgusunun önemli
bir faktör olmasını dikkate alarak geçmişte, günümüzde ve gelecekteki iradi ve zorunlu göç
dinamikleri ve çok yönlü etkileri konusunda disiplinler-arası bilimsel araştırma ve incelemeler
yapmak.

2) Merkezin amaçları kapsamında göçün, Türkiye’nin, Almanya’nın ve Avrupa’daki
diğer ülke ve birliklerin iç ve dış politikasına, ekonomisine, siyasi, sosyal ve kültürel yapısına
olan yansımalarının nasıl bir seyir izlediği ve gelecekte nasıl bir seyir izleyebileceği konularında
araştırmalar yapmak, istatistik ve belgeler toplamak ve gerektiğinde ilgili kişi ve kuruluşlara
rapor halinde sunmak.

3) Başta Almanya ve Avrupa olmak üzere yurt dışında yaşayan Türkiye kökenliler ile
yurt dışından Türkiye’ye gelen göçmenler konusunda Türkiye’de ve diğer ülkelerde yerinde
bilimsel incelemeler yapmak.
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4) Türk veya yabancı göçmenlerin Türkiye ve karşı ülke(ler) ile çok yönlü ilişkileri ve
bunların Türkiye ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki dış politika, ekonomi, hukuk, toplum,
kültür ve benzeri alanlarda yarattıkları etkiler konusunda inceleme ve çalışmalar yapmak, stra-
tejik politika önerileri üretmek.

5) Ülkemizdeki iç göçün tarihi, sebepleri, boyutları ve etkileri hakkında her türlü di-
siplinler-arası bilimsel araştırma ve inceleme yapmak.

6) Türk ve yabancı göçmenlerin ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya göçen insanların yo-
ğun olarak yaşadıkları, Almanya başta olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik, si-
yasi, hukukî, kültürel, sosyal ve beşerî yapılarına etkilerine ilişkin istatistiksel ve yayın veri-
tabanı oluşturmak.

7) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili projeler hazırlayarak uygulamaya koymak, gerekli
hallerde diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve araştırma merkezleri ile bu konularda
iş birliği yapmak.

8) Araştırmalarla, adı geçen ülkelerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri de-
ğerlendirmek ve yapılacak araştırmalar ile gelecekteki durumla ilgili öngörülerde bulunmak.

9) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Türkiye ve diğer ülkelerdeki
bilim adamları ve uzmanlar ile iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek.

10) Yurt dışında, özellikle Almanya’da, yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin nitelik-
leri, profilleri, ihtiyaçları, beklentileri, sorunları, değerleri ve benzeri konularda düzenli ve sü-
rekli olarak akademik temelli barometre biçiminde kurumsallaşan ve evrensel düzeyde kabul
gören araştırmalar yapmak.

11) Göçlerin siyasî, ekonomik, sosyal, hukukî, demografik, psikolojik, dinî ve kültürel
boyutlarını kapsayan konularda araştırma projeleri yürütmek, ulusal ve uluslararası nitelikte
konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde
bulunmak.

12) Ulusal ve uluslararası göç hareketlerinin nedenleri, dinamikleri ve mekanizmaları,
göç veren ülkeler, göç alan ülkeler, göçmenlerin uyumu gibi hususlarda araştırmalar gerçek-
leştirmek.

13) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bu-
lunmak.

14) Yapılan çalışmaları ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin is-
tifadesine sunmak.

15) Göç, tersine göç, uyum ve yeniden uyum gibi Merkezin faaliyet alanına giren alan-
larda gerekli görülen diğer her türlü akademik etkinlik, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulun-
mak.

b) Eğitim Faaliyetleri;
1) Merkezin amaçları ile ilgili olarak Türkiye’de ve/ya da göçmenlerin yoğun olarak

yaşadığı ülkelerdeki üniversite ve göç araştırma merkezleri ile ortak seminer, sempozyum,
kongre ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

2) Göç ve uyum konusundaki Üniversitedeki lisans ve lisansüstü derslerin sayı, çeşit
ve içerikleri konusunda iyileştirici müfredat önerileri hazırlamak.

3) Araştırma faaliyetleri başlığı altında yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşları
ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına ve yabancı ülke ve kurumlarına danışmanlık
ve eğitim hizmetleri vermek.

4) İradi ve zorunlu, iç ve dış göçler konusunda sertifika programları düzenlemek.
c) Yayın Faaliyetleri;
1) Merkezin amaçları ile ilgili konularda teori, metot ve uygulama alanları temelinde

yayın yolu ile araştırma bulgularını kamuoyuyla paylaşmak ve değerlendirme sonuçlarını ve
politika önerilerini tartışmaya açmak.

2) Belirli konu, bölge, ülke ya da dönemler açısından göç konusunda raporlar ve/veya
bültenler yayınlamak.

3) Yılda iki ya da dört kez yayın yapan uluslararası nitelikli bir akademik dergi için ha-
zırlık çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların sekretaryasını üstlenmek.
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ç) Yapım Faaliyetleri;
1) Göç konusunda belgeseller, kısa filmler ve konvansiyonel medya ile sosyal medyanın

kullanımına uygun biçimde görsel ürünler üretmek.
d) Göç ve Göç Tarihi Müzesi Kurulması;
1) İç ve dış göç hareketleri hakkında üniversite bünyesinde kamuya açık bir Göç ve

Göç Tarihi Müzesi kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten
Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu üyelerinden
iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Rektör ge-
rektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve

programları hazırlamak.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve

Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Ku-
rulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Rektör, kendi takdiri ve/ya da
Müdürün gerekçeli talebini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verebilir.
Herhangi bir nedenle boşalan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni
bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez
olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu en az üç üye ile  top-
lanır ve böyle bir toplantıda en az iki üyenin oyuyla karar alınır. Oylamada eşitlik olması ha-
linde konu bir sonraki toplantıda yeniden ele alınmak üzere talik olunur.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek ve yıllık faa-

liyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
ç) Merkez elemanlarının araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim öne-

rilerini, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini bilimsel çalışma kurullarının da katkı-
ları ile değerlendirip karara bağlamak, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini
belirlemek.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa
yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek, protokol taslaklarını ha-
zırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje
ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında katkılarından fay-

dalanmak üzere, Üniversite ya da yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları ile başka
mesleklerdeki konu uzmanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıllığına seçilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı en fazla yirmi olabilir. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler
yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan
olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-
lantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BALIKÇI GEMİSİNİ AVCILIKTAN ÇIKARANLARA

YAPILACAK DESTEKLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/35)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin

Karar gereği, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağ-

lanması için on metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi

sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemek-

tir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler Hakkındaki Bakanlar

Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin on yedinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS): Denizlerde su ürünleri avcılığı yapan ba-

lıkçı gemilerinin seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünlerine ait verilerinin

GSM ve Uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınmasını

sağlayan uzaktan takip sistemini,

c) Balıkçı gemisi: Bakanlıkça denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere ruh-

satlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli bulunan, on metre ve üzerinde boy uzunluğuna

sahip Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı gemileri,

ç) Balıkçı gemisi sahibi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi sicil kü-

tüğü kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

e) Banka şubesi: Banka şube müdürlüklerini,

f) BSGM: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

g) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

gemi sicil kütüğü kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğunu,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

h) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri

ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,

ı) Yetki belgesi: Bu Tebliğ kapsamında gemiye ait işlemleri yürütmek üzere, gemi sa-

hibi/sahipleri tarafından yetkilendirilen kişi/kişilere ait noter tasdikli belgeyi, 

ifade eder.

Desteklemenin kapsamı

MADDE 4 – (1) Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından

ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on metre ve üzerinde boy uzunluğuna

sahip ve SUBİS’de kayıtlı gemiler destekleme kapsamındadır.
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(2) Destekleme kapsamına alınacak gemilerin boy uzunluğunun belirlenmesinde 2017

Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının yayım tari-

hinden önce gemiye ait boy uzunluğu esas alınır. 18/8/2017 tarihinden sonra gemilerde yapılan

boy artışı dikkate alınmaz ve destekleme kapsamı dışında tutulur.

(3) İç sularda faaliyet gösteren gemiler, yardımcı gemiler ile boy uzunluğu on metreden

küçük gemiler destekleme kapsamı dışındadır.

(4) Yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal duru-

munda olan gemiler destekleme kapsamı dışındadır.

(5) İhtilaf durumu olup adli makamlara intikal etmiş olan gemiler destekleme kapsamı

dışındadır.

(6) Destekleme kapsamına alınacak gemi sayısı Bakanlık bütçe imkânlarıyla sınırlıdır.

(7) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar ancak bir gemisi için müracaat edebilir.

Müracaat

MADDE 5 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu Teb-

liğin yayımı tarihinden itibaren 8/12/2017 tarihine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzen-

lendiği İl Müdürlüğüne Ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat eder. Dilekçenin ekinde;

a) Balıkçı gemisinin sicil kayıtlarının bulunduğu liman başkanlığından alınacak, onaylı

gemi kütük kayıt örneği,

b) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsa-

mında gemiye ait işlemleri yürütmek üzere, gemi sahibi/sahipleri tarafından yetkilendirilen ki-

şiye ait yetki belgesi,

c) İl Müdürlüğünden alınacak, balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığı kayıtlarını birlikte gösteren SUBİS’den alınan onaylı belge bulunur.

(2) İl Müdürlüğünce SUBİS’den, balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığı gemi kayıt bilgilerini gösteren kayıt bilgisinden iki nüsha çıktı alınır.

Çıktı örneklerindeki gemi ile ilgili bilgilerin doğruluğu, müracaat sahibine imza karşılığı onay-

latılır. Onaylı nüshalardan biri müracaat sahibine teslim edilir, diğeri dilekçeye eklenir.

(3) İl Müdürlüğünce, müracaat tarihi itibarıyla, gemi hakkında 4 üncü maddede belir-

tilen hususlarda gerekli inceleme yapılır. İnceleme sonucunun uygun olması halinde müracaat

işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez. 

(4) Uygun bulunarak işleme alınan müracaatlar İl Müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir.

Müracaatların değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) İl Müdürlüğünce 8/12/2017 tarihine kadar müracaatları alınarak SU-

BİS’e kaydedilenlerin listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinde yedi iş günü süre ile ilan edilir.

Bu süre içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde müracaat listesi kesinleşir. Listeye iti-

razlar bu ilan süresi içerisinde BSGM’ye yapılır. Yapılan itirazlar ilan süresi bitiminden itibaren

on iş günü içerisinde incelenip sonuçlandırılarak müracaat listesi kesinleştirilir. Kesinleşen mü-

racaat listesine daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Kesinleşen müracaat listesine göre hesaplanan destekleme ödemesi miktarı topla-

mının, bu amaçla ayrılan ödenek miktarından az veya eşit olması halinde müracaat listesindeki

gemilerin tamamı destekleme kapsamına alınabilir.
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(3) Kesinleşen müracaat listesine göre hesaplanan destekleme ödemesi miktarı topla-

mının, ayrılan ödenek miktarından fazla olması halinde, 46 metre ve üzerindeki gemilere ön-

celik tanınır. Destekleme kapsamına alınacak diğer balıkçı gemileri kesinleşen liste içerisinden

noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenir. Kura çekimine öngörülen ödenek miktarına ula-

şılıncaya kadar devam edilir. Ayrıca öngörülen ödenek miktarına denk gelen balıkçı gemisi sa-

yısının yarısı kadar yedek liste aynı kura yöntemi ile belirlenir.

(4) Kura sonucu belirlenen asıl ve yedek gemilere ait liste Bakanlığın resmi internet si-

tesinde yayımlanır. Kesinleşen asıl ve yedek listede yer alan gemilerin sahipleri, gemilerinin

teslim veya devir tarihine kadar olan sürede, BSGM’ye yazılı olarak bildirmek sureti ile des-

tekleme kapsamından çıkabilir. Çıkanların yerine listedeki sırasına göre yedekler dahil edilir.

(5) Kura sonucunda destekleme kapsamına giremeyen balıkçı gemisi sahipleri hiçbir

hak iddia edemez.

(6) BSGM tarafından, gemilerin teslim edilecekleri yerler ve tarihlerini belirtir liste Ba-

kanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca gemi sahiplerine yazı ile bildirilir. 

Destekleme kapsamına alınan balıkçı gemilerinde aranacak özellikler, istenen

belgeler ve gemi hakkında yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Geminin teslimi sırasında, gemiye ait denize elverişlilik belgesinde

belirtilen araç ve gerecin geminin üzerinde bulundurulması, motor seri numarasının okunur

durumda olması zorunludur.

(2) Gemilerin, BSGM’ce belirlenen takvime göre, gemi sahibi/sahipleri veya yetki bel-

gesinde belirtilen kişi/kişiler tarafından istenilen yerlerde teslim edilmesi zorunludur. Mücbir

sebepler dışında buna uymayanların gemileri destekleme kapsamından çıkarılır ve bu durumda

olanlar daha sonra desteklemeyle ilgili hak talebinde bulunamaz.

(3) Bakanlıkça istenilen yere teslim edilecek gemiler teslim yerine karayoluyla veya

deniz yoluyla intikal ettirilebilir. Deniz yoluyla intikal ettirilecek gemiler için ise teslim edilecek

yer denize elverişlilik belgesinde yazan sefer bölgesini aştığı takdirde liman çıkış belgesi veya

yazılı izin belgesi alınır.

(4) Gemi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirilmiş akaryakıt kullanıyor ise ilgili liman

başkanlığı ve vergi dairesinden gemiye ait akaryakıt kullanım defteri kaydı kapattırılarak teslim

esnasında yanında bulundurulur.

(5) Destekleme kapsamında olan ve BAGİS cihazı takılı bulunan gemiler, bu cihazlarını

geminin bağlı bulunduğu il müdürlüğüne teslim ederek, bu işleme dair bir teslim tesellüm bel-

gesi alacaklardır. Alınan bu belgenin gemi teslimi esnasında ibraz edilmesi zorunludur.

(6) Gemi teslim edilirken aşağıda belirtilen gemiye ait belgeler de teslim edilir:

a) Teslim edilecek gemiye ait en son düzenlenmiş denize elverişlilik belgesi.

b) Geminin balıkçı ruhsat tezkeresi.

c) Tonilato belgesi.

ç) Bağlama kütüğü ruhsatnamesi.

d) Geminin kütük kayıt örneği.

e) Gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesinde belirtilen kişiye ait T.C. kimlik numarası.
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(7) Destekleme kapsamına alınan gemilerden bazıları su ürünleri ile ilgili araştırma,
koruma, kontrol ve benzeri amaçlarla kullanılmak üzere kamu kurumlarına, üniversitelere veya
yardım amaçlı olarak başka ülkelere verilebilir. Verilecek olan gemiler, Bakanlık tarafından
belirlenir. Belirlenen gemilerin devir işlemleri, devir masrafları gemiyi alacak kuruma ait olmak
üzere gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibi ve gemiyi alacak kurum tarafından gerçekleş-
tirilir. Devirin gerçekleşmesini müteakip yedi iş günü içerisinde gemi sahibi/sahipleri/yetki
belgesi sahibi aşağıdaki belgeleri BSGM’ye gönderir:

a) Devir işleminin yapıldığını gösterir belge.
b) Gemiye ait su ürünleri ruhsat tezkeresi.
c) Gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibinin T.C. kimlik numarası, gemi tüzel kişi-

liğe ait ise onaylı vergi levhası sureti.
ç) Destekleme ödemesinin yatırılması istenilen Banka şubesi adı.
(8) Yedinci fıkra hükmü haricinde gemilerin teslimatı; BSGM tarafından il/ilçe müdür-

lüğünden görevlendirilecek iki teknik personel ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı liman başkanlıklarından görevlendirilecek iki gemi sörvey uzmanının katılacağı en az
dört kişiden oluşan heyet tarafından Ek-2’de yer alan teslim tutanağı ile gerçekleştirilir. İhtiyaç
halinde bu heyete başka kurumlardan temsilci alınabilir. Teslim tutanağı dört nüsha olarak dü-
zenlenir. Gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahibine de imzalattırılır. Bu nüshalardan
biri gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahibine verilir, bir nüshası İl Müdürlüğü tarafından
BSGM’ye gönderilir, bir nüshası liman başkanlığına verilir, diğeri ise il Müdürlüğünde muha-
faza edilir.

(9) Gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahibi gemisinin sicilinin bulunduğu liman
başkanlığından geminin sicil terkin işlemini yaptırır. Terkin işleminin gerçekleşmesini müteakip
yedi iş günü içerisinde gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibi aşağıdaki belgeleri BSGM’ye
gönderir:

a) Terkin işleminin yapıldığını gösterir belge.
b) Gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibinin T.C. kimlik numarası, gemi tüzel kişi-

liğe ait ise onaylı vergi levhası sureti.
c) Destekleme ödemesinin yatırılması istenilen Banka şubesi adı.
(10) Teslim edildikten sonra terkini gerçekleşinceye kadar geçen sürede gemide oluşa-

bilecek herhangi bir zarar ve ziyandan Bakanlık sorumlu tutulamaz.
(11) Herhangi bir sebeple terkin işlemi yapılamayan gemiler desteklemeden yararlana-

maz. Terkini gerçekleştirilemeyen bu gemiler sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahiplerine
geminin teslimi esnasında düzenlenen tutanaktaki mevcuda göre tutanak ile teslim edilir.

(12) Destekleme ödemesine hak kazananlar için BSGM tarafından, Ek-3’te yer alan
hak ediş icmal belgesi düzenlenir.

Çeşitli hükümler
MADDE 8 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden balıkçı gemileri

teslim veya devir tarihine kadar balıkçılık faaliyetinde bulunabilirler.
(2) Teslim veya devir tarihine kadar, yasadışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygula-

narak ruhsat tezkeresi iptal durumuna gelenler ile bu hususta mahkeme süreci devam eden ge-
miler desteklemeden faydalanamazlar.

(3) Desteklemeden yararlanan balıkçı gemisi sahipleri, gemisi ve bu gemiye ait ruhsat
tezkeresi ile ilgili hiçbir hak ve talepte bulunamazlar.
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(4) Sahte belge veya gerçeğe aykırı beyan ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden
balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırıl-
mazlar.

(5) Desteklemeden faydalanan balıkçı gemileri, terkin veya devir işleminden sonra SUBİS
kayıtlarından çıkarılır.

(6) 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı
kapsamında yapılan tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin
hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamaz.

Finansman ve ödemeler
MADDE 9 – (1) Desteklemeler için gerekli nakdi kaynak, 2017 Yılında Yapılacak Ta-

rımsal Desteklemeler Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı gereği, 2018 yılı bütçesinde, hay-
vancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır ve gerekli paranın aktarılmasına mü-
teakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasında; Tebliğde yer almayan konu-

larda düzenleme yapmaya ve uygulamaya, karşılaşılabilecek problemlerin çözüme kavuştu-
rulmasına, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler Hakkındaki Bakanlar Kurulu Ka-
rarına ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak şartıyla yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda ilave bilgi ve/veya belge isteyebilir ve
bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız

yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen
ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu
sehven yapılan ödemeyi iade etmeyenler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından ya-
rarlandırılmazlar.

Sorumluluk
MADDE 12 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile

onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler is-
tendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 3/10/2016 tarihli ve 29846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ba-

lıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2016/40) yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017
Karar No : 2017/90
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017
Karar No : 2017/91
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017

Karar No : 2017/92

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017

Karar No : 2017/93

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017
Karar No : 2017/94
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017
Karar No : 2017/95
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017
Karar No : 2017/96
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017
Karar No : 2017/97
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017

Karar No : 2017/98

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017

Karar No : 2017/99

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017

Karar No : 2017/100

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017

Karar No : 2017/101

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017
Karar No : 2017/102
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 02/10/2017
Karar No : 2017/103
Konu : TDİ’ye ait MESBAŞ Hissesi Satışı
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YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI
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UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No  : 2017/131 
Karar No : 2017/143 
Sanık : GHOSON SAMEA, Mahmoud ve Fatema kızı 1983 Edlıp doğumlu, 

Suriye Ülkesi nüfusunda kayıtlı olup, 
Suç : Resmi Belgede Sahtecilik 
Suç Tarihi : 10/02/2017 
Karar Tarihi : 23/05/2017 
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık GHOSON SAMEA hakkında 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yargılama yetkisinin Ġstanbul 
Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaĢılmakla, CMK'nın 12. Maddesi uyarınca 
Mahkememizin YETKĠSĠZLĠĞĠNE karar verilmiĢ ve yukarıda kimliği yazılı Sanığın bildirdiği 
adresin yetersiz olması ve yapılan adres araĢtırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit 
edilemediğinden karar tebliği yapılamamıĢ olup, adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 7201 
Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 
tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya 
baĢka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı baĢvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla 
zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna 
baĢvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilan olunur. 8144 

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

Esas No  : 2015/416 
Karar No : 2015/338 
Sanık : FADĠ TOPALCA: Fuad ve Rabia'dan olma 01/01/1983 Suriye Doğumlu, 

Adana ili Sarıçam ilçesi Geçici Barınma merkezinde kalır. 
Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
Suç Tarihi : 12.01.2014 
Suç Yeri : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 
Karar Tarihi : 06.07.2017 
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/18. maddesi gereğince, 5237 sayılı TCK’nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 3 Yıl 
hapis ve 100,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığın 53/1. maddesinde belirtilen ve 
53/3. maddesindeki kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dıĢındaki 
haklardan mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3. maddesi 
gözetilerek 53/1-c maddesi uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık 
yetkileri açısından ise koĢullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, suça konu kaçak 
sigaraların imha edildiği anlaĢıldığından 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 
sayılı TCK.nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine yer olmadığına karar verilmiĢtir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline. 
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Gaziantep Bölge Adliye 
Mahkemesinde istinaf yasa yoluna baĢvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur. 8145 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

60 TAKIM FĠRKETE DĠġ AÇMA RULOSU (HADDE RULOSU) REVĠZYONU  

(TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE) HĠZMET ALIMI ĠġĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/492100 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi MareĢal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040-AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi   : www.tcdd.gov.tr 

1 - Ġhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 60 Takım Firkete DiĢ Açma Rulosu (Hadde rulosu) Revizyonu (Teknik Ģartnameye 

göre) Hizmet alımı iĢi satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu BaĢkanlığına ihale tarihi olan 07/11/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiĢ veya 

gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü-AFYONKARAHĠSAR - Ġhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve ĠBAN 

Hesap Numarası: AFYONKARAHĠSAR VAKIFBANK ġUBESĠ- TR23 0001 5001 5800 7282 

4402 04 

5 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8756/1-1 

—— • —— 

MUHTELĠF SEGMAN SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/506871 

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 : 3 Kalem (700 Adet Alev Segmanı, 1280 Adet 

Kompresyon Segmanı, 1280 Adet Yağ Segmanı) 

Muhtelif Segman teknik Ģartname ve resimlere göre imal 

ettirilmek suretiyle alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27.10.2017 - Saat 15:00 
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4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

27/10/2017 günü saat 15:00’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 50,- 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. 8850/1-1 

—— • —— 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Bilindiği üzere, 

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ġstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 

no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü 

taĢınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan ve üzerindeki binalar bir bütün halinde 

BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemiyle ve ―Pazarlık Usulü‖ uygulanmak suretiyle 

özelleĢtirilmesi amacıyla yapılacak ihale 16/09/2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla 

kamuoyuna duyurulmuĢ olup bu ilanlarda son teklif verme tarihi 13/10/2017 olarak belirlenmiĢtir. 

Söz konusu taĢınmazın ihalesine son teklif verme tarihi 17/11/2017 tarihine kadar 

uzatılmıĢtır. 

Yapılan değiĢiklik daha önce bu ihaleye katılmak için Tanıtım Dokümanı ve Ġhale 

ġartnamesi alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir. 

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak 

hazırlanıp, uzatılarak yeniden belirlenmiĢ son teklif verme tarihi olan 17/11/2017 Cuma günü saat 

17:00’ye kadar Ġdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve 

saatinden sonra Ġdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 8881/1-1 

—— • —— 

BORU KAYNAK ĠġLERĠ ĠġÇĠLĠĞĠ HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya dönemi süresince Boru Kaynak ĠĢleri ĠĢçiliği hizmet 

alımı ihalesi TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği 

esasları dahilinde Açık Ġhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/507294 

1 - Ġdarenin 

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

b) Telefon ve faks numarası : 0 388 311 93 01 - 06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi : Yok 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : Yok 
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2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2017/2018 kampanya süresi, ±%20 toleranslı 

olmak üzere, tahmini 3 Aydır. Toleranslar dahil olmak 

üzere, kampanya süresi boyunca muhtelif kaynak iĢlerinin 

yapılması için, 3 vardiya, her vardiyada Teknik 

ġartnamenin madde 5.9’da tanımlanmıĢ 2 teknik personel 

bulunmak üzere toplam 6 kiĢinin çalıĢtırılması iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Bor ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : 2017/2018 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 3 (Üç) 

Aydır. 

3 - Ġhalenin 

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

b) Tarihi ve saati : 25.10.2017 ÇarĢamba günü, Saat: 14.00 

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, 

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. Kamu veya özel sektörde yapılan iĢin konusuna uygun her türlü Demontaj-Montaj 

Kaynak iĢleri benzer iĢ olarak 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 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 8846/1-1 
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TAġIMA VE BOġALTMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aĢağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.  

Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   

45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Faks: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih ve 

Saati Süre 

IĢıklar Yeraltı Karo Sahası 

(Kısrakdere Doğu) Mevkii ve 

civarındaki stoklardan 30.000 ton 

kömürün, Ġstasyon vagon tesislerinin 

stoklama bölgesine taĢınması ve 

boĢaltılması iĢi. 

2017/504529  2017-1830 
01.11.2017 

14:00 
180 gün 

 

b) Yapılacağı yer  : TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü (Soma/ 

MANĠSA)’dır. 

c) ĠĢin süresi  : Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü  : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer  : ELĠ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89   45500 Soma / 

MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karĢılığı aynı adresten temin 

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

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 8836/1-1 
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TORBALAMA VE YÜKLEME ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aĢağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89   

45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)     Faks: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih ve 

Saati Süre 

Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü’ne ait Dereköy 

mevkiinde bulunan Dereköy 

Torbalama Tesisinde 450.000 ton 

kömürün torbalanması ve 

kamyonlara yüklenmesi iĢi. 

2017/506334 2017-1833 
02.11.2017 

14:00 
300 gün 

 

b) Yapılacağı yer  : TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü (Soma / 

MANĠSA)’dır. 

c) ĠĢin süresi  : Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü  : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer  : ELĠ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma / 

MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karĢılığı aynı adresten temin 

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

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 8856/1-1 
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ĠZLEME YAZILIMLARI GÜNCELLEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimiz ihtiyacı Ġzleme Yazılımları Güncellemesi teknik Ģartnamesine ve HP 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, ihale doküman 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 Ģartnamesi, markası, Ofis Ticari Ģartnamesi 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, 23/10/2017 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’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, teknik Ģartnamesine ve HP markasına uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları 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 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. 

 8867/1-1 
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1 KISIM 2 KALEM LABORATUVAR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ Teknik AraĢtırma ve Kalite Kontrol 

Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı ―1 Kısım 2 Kalem Laboratuvar Cihazı‖ 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, 25/10/2017 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 malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 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. 8868/1-1 
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YAĞSIZ SÜTTOZU SATILACAKTIR 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

• AĢağıda depolandığı yer ve miktarları belirtilen Yağsız Süttozu satıĢı yapılacaktır. 
 

KISIM KOMBĠNA 

YAĞSIZ SÜT TOZUNUN 

BULUNDUĞU DEPO 

MĠKTAR 

(Kg) 

MĠKTARIN DAĞILIMI 

(Kg) 

1 
ADANA 

SAĞNAK ULUS NAK. VE TĠC. 

LTD. ġTĠ./MERSĠN 

284.175 Milkman 
 

2 160.275 Slava 
 

3 

DENĠZLĠ 

BULUT OTOMOTĠV SOĞUK 

HAVA TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ. 

ÇĠVRĠL/DENĠZLĠ 

390.325 Sütofis 
 

4 300.000 Milaysüt 
 

5 307.250 
Milaysüt 300.150 

Pınar 7.100 

6 

SAKARYA 

HĠCRĠ ERCĠLĠ DENĠZ NAKLĠYAT 

BALISESĠR/BANDIRMA 
646.020 

SütaĢ 

(Karacabey) 
606.250 

Gönenli 39.770 

7 

HALUK YILDIRIM ĠNġ. SAN. VE 

TĠC. LTD. ġTĠ. GEVYE KÜÇÜK 

SAN. SĠTESĠ ġEYH EDĠBALĠ SOK. 

GEVYE/SAKARYA (ÖZGÜLÜ) 

252.825 Özgüllü 
 

8 

SĠNCAN 

OSB MEHMET ALTINSOY BUL. 

NO: 9 AKSARAY 

400.000 Uğuray 
 

9 300.000 Uğuray 
 

10 384.450 Uğuray 
 

11 

EREĞLĠ ORG. SAN. BÖL. 2 CAD. 

4 SOK. NO: 14 EREĞLĠ/KONYA 

450.000 
Demireller 

(Mirel)  

12 400.550 
Demireller 

(Mirel)  

13 300.000 Meysüt 
 

14 216.625 Meysüt 
 

15 

KONYA 2. ORGANĠZE SANAYĠ 

BÖLGESĠ 7. SOKAK NO: 4  

SELÇUKLU/ KONYA 

354.494 Ġzi 
 

16 

KARAPINAR ORG. SAN. BÖL. 

HANKAPI MAH. ĠNÖNÜ CAD. 4 

SOK. NO: 15 KARAPINAR/ 

KONYA 

321.438 
PANOGRO 

(Torku)  

                                                              TOPLAM 5.468.427 
   

• Teklifler ĠĢçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 51/B Yüzüncüyıl-

Çankaya/ANKARA adresindeki Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verilecektir. 

• Son teklif verme tarihi 16.10.2017 saat 10:30’a kadardır. 

• SatıĢlar ―Yağsız Süttozu SatıĢ Usul ve Esasları ile Özel Hükümler‖ çerçevesinde 

gerçekleĢtirilecektir. 

• Yağsız süttozu, SatıĢ Usul ve Esasları, Özel Hükümler, Ürün Spesifikasyonu, Teklif 

mektubu, geçici teminat mektubu örneği duyuru ekindedir. 

• Yağsız süttozu SatıĢ Usul ve Esasları ile Özel Hükümler firmalarca imzalanarak teklif 

mektubuna eklenecektir. 

• Yağsız süttozu ĢatıĢlarında yurt dıĢına ihraç Ģartı aranmayacaktır. 8862/1-1 
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NĠġASTA ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 70.000 kg NiĢasta alımı kapalı zarf ile teklif 

alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 24.10.2017 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 24.10.2017 Salı 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 - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : (0312) 397 33 65-66             Faks : (0312) 397 33 71-74 

 8872/1-1 

————— 

TEPSĠ KAĞIDI ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, 1.500.000 Adet Tepsi Kağıdı (Baskılı) Alımı teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - Tepsi Kağıdının numuneleri fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 23.10.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 8873/1-1 

————— 

HIġIR POġET ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, 5.000 kg HıĢır PoĢet Alımı teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - HıĢır PoĢetlerin numuneleri fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Teklifler en geç 23.10.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No :13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 8874/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

―2017/2018 Kampanya Döneminde Fabrikamızda 17.000 ton YaĢ Pancar Posasının ± % 20 

Toleransla Paketlenmesi, Depolama Alanına TaĢınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, 

Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının Yapılması Hizmet Alımı iĢi, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/513582 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : MuĢ Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUġ 

c) Telefon ve Faks No : 0436 215 12 80 - 0436 215 13 30 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 17.000 ton yaĢ pancar posasının ± %20 Toleransla 

paketlenmesi, depolama alanına taĢınması, nakliye araçlarına 

yüklenmesi, makinelerinin bakım ve tamiratlarının yapılması 

iĢidir. (ĠĢin detayları teknik Ģartnamede belirtilmiĢtir.) 

b) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin Süresi : 20 (Yirmi) Takvim Günü (± %20 Toleranslı) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 27.10.2017 Cuma günü saat 10.00  

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MuĢ ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir. (KDV Dahil) 

118,00 - TL. (Yüzonsekiz) Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar MuĢ ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi adresine 

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

8 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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 60 (altmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 8875/1-1 
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MADEN SAHALARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden: 

6592 sayılı Kanunla DeğiĢik 3213 sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren 73 adet I-b Grubu, 959 adet II Grup,188 adet II-b Grubu, 11 adet III. Grup ve 

15 adet V. Grup olmak üzere toplam 1246 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden 

Kanununun 30.ncu maddesine göre 13/10/2017 tarihinde ilan edilerek ihale edilmek üzere 

aramalara açılacaktır. 

1 - Bu sahaların koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Genel 

Müdürlük internet sayfasında en az on beĢ gün önce ilan edilecektir. 

2 - Bu sahalar için baĢvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve sabah ihalesi 

yapılacak olanların 09:00 - 09:30, öğleden sonra yapılacak olanların 13:30-14:00 saatleri arasında 

Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda Ġhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. 

Posta veya diğer yollardan yapılan baĢvurular geçersiz sayılacaktır. 

3 - Aramalara açılan sahalara yapılacak baĢvurularda Teklif mektubu ve geçici ihale 

teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kiĢiler için, ihale edilecek sahanın 

Ġli, EriĢim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kiĢiler için ihale edilecek 

sahanın Ġli, EriĢim No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik 

No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

4 - Ġhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az 

olamaz. 

5 - Ġhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

6 - BaĢvurular Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 

a) BaĢvuru yapılmayan sahalar yeniden ihale edilecektir. 

b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmıĢ ise; Ġhalesi ilan edilen tarih ve 

saatte Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır. 

d) Yapılan ihale sonucu; Ġhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 

içerisinde teklif ettiği Ġhale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 

kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir. 

e) Ġhale Bedelini kanuni süre içerisinde yatıran ilgililere Ģartnamede belirtilen diğer 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 

talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 

hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

7 - Müracaatçıların, ihale Ģartname bedeli olan 520,00 TL’yi Vakıfbank ―Banko Önü 

Tahsilat‖, Ġnternet Bankacılığı‖, ―Call Center‖ ve ―ATM‖ tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 

kullanarak yatırmaları gerekmektedir. Ġhale ġartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında 

yayınlanacaktır. 
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RUHSAT/SERTĠFĠKA ĠHALE MÜRACAAT FORMU 

 

T.C 

ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA 

(Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 

 

............................ tarih ve saat ……… ihalesi Genel Müdürlüğünüzde yapılacak olan 

.............................. ilindeki .............................. eriĢim nolu ………… grup maden sahasının 

ihalesine katılmak istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 

 

 Adı Soyadı 

 Ġmza 

 Tarih 

Adres: 

 

EKLER: 

Genel; 

1 - ĠĢletme Ruhsat Taban Bedeli Makbuzu Aslı 

2 - Ġhale Teminatı 

3 - Teklif Mektubu 

4 - ĠmzalanmıĢ ġartname ve Ģartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu 

(ihalesine girilecek sahanın bulunduğu il adı ve eriĢim numarası bölümleri müracaatçı tarafından 

doldurulacaktır.) 

5 - Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, Ġli ve Numarası 

6 - Müracaatçı adına kayıtlı Banka Adı ve Hesap Numarası 

7 - Vergi Borcu olmadığına dair belge 

Gerçek kiĢiler: 

1 - T.C. Kimlik Numarası ile Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti (Ġki adet) 

2 - Ġmza Sirküleri Aslı (Ġki adet) 

Tüzel kiĢiler: 

1 - ġirketin KuruluĢ Statüsünü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Aslı 

veya Onaylı sureti (Ġki adet) 

2 - Yönetimin Onaylı Ġmza Sirküleri (Ġki adet) 8880/1-1 
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MUġ HAVALĠMANINA ARAÇ PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ  

ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muş Havalimanı Müdürlüğünden: 

1 ADET ARAÇ PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 

3’üncü maddesinin g bendi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/495244 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Sungu Beldesi Kültür Mahallesi Havalimanı Caddesi 

No:16   49100 /MUġ 

b) Telefon ve faks numarası : 0436 250 00 04 - 0436 250 00 01 

c) Elektronik Posta Adresi : Semih.tırpanci@dhmi.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : MuĢ Havalimanı Satın Alma ve Ġkmal ġefliği  

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 ADET ARAÇ PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ 

  Ayrıntılı bilgiye MuĢ Havalimanında temin edeceğiniz 

ihale dokümanı içinde bulunan idari Ģartnameden 

ulaĢılabilir. 

b) Teslim yeri  : DHMĠ MUġ HAVALĠMANI MÜDÜRLÜĞÜ  

c) Teslim tarihi : SözleĢme Ġmzalandıktan sonra 45 gün içinde sistem 

çalıĢır hale gelmiĢ olmalı 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MuĢ Havalimanı Müdürlüğü EYS Odası 

b) Tarihi ve saati : 03.11.2017 - 14:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası belgesi;  

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler:  

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  

a) Ġmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. Ġsteklinin imalatçı olduğu aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir.  

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler 

4.3.2. Son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ve teklif 

edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ 

deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.2.1. Standarda iliĢkin belgeler:  

Ġstekli teklif edilen ürünlere ait TSE, ISO, CE vb. ulusal-uluslararası standart veya 

standartlara uygunluk belgesini teklifle birlikte idareye verecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

MuĢ Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal ġefliği adresinden satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları gerekmektedir. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve 

Ġkmal ġefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmıĢ) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  8808/1-1 
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HEK, HURDA VE EKONOMĠK ÖMRÜNÜ DOLDURMUġ TAġITLAR VE 

HURDA MALZEMELERE AĠT MÜBADELE YAPILACAKTIR 

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden: 

4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin SatıĢ, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve ĠĢlemleri ile Hizmet 

SatıĢına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca Hek, Hurda ve Ekonomik Ömrünü 

DoldurmuĢ TaĢıtların mübadelesi yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin; 

a) Adı : Elazığ Ġl Emniyet Müdürlüğü 

b) Adresi : Elazığ Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü 

AtaĢehir Mah. Kuvay-i Milliye Cad.No: 78 ELAZIĞ 

c) Telefon ve faks numarası : 0 424 241 10 00-6493 - Fax: 0 424 241 10 45 

d) Elektronik posta adresi : --- 

2 - Mübadele konusu Ġdare tarafından verilecek malın; 

Adı, niteliği, türü ve miktarı : 58 Adet muhtelif marka ve model taĢıt ile 1.744 adet 

muhtelif demirbaĢ malzeme  

  15.000 Kg (Tahmini Miktar) Muhtelif Metal Malzeme, 

2.000 Kg (Tahmini) Muhtelif Alüminyum Malzeme 

Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak malın cinsi,  

miktarı ve faal olup olmadığı) : Mübadelesi yapılacak Hek, Hurda ve Ekonomik 

Ömrünü DoldurmuĢ TaĢıtların durum ve özelliği ile 

ilgili bilgiler mübadele Ģartnamesinde veya idarede 

görülebilir. 

3 - Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın; 

Adı, niteliği, türü ve miktarı : 4 (Dört) adet 2017 Model Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 

(Benzinli, 95 Hp - Beyaz Renk) marka kullanılmamıĢ 

(sıfır km) araç 

  Lassa marka 73 adet 195/65/R 15 (KıĢlık) ebatlarında 

oto lastiği  

  Lassa marka 73 adet 195/65/R 15 (Yazlık) ebatlarında 

oto lastiği 

  Lassa marka 73 adet 185/65/R 15 (KıĢlık) ebatlarında 

oto lastiği 

  Lassa marka 73 adet 185/65/R 15 (Yazlık) ebatlarında 

oto lastiği 

Durumu ve özellikleri : TaĢıtlar 2017 model veya üzeri kullanılmamıĢ, diğer 

ürünler de kullanılmamıĢ olacaktır. 

4 - Ġdare tarafından alınacak malın/malların  

     teslim etme yeri : Elazığ Emniyet Müdürlüğü Bakım Onarım Büro 

Amirliği Hizmet Binası adresine bir defada teslim 

edilecektir. 

5 - Ġdare tarafından verilecek malın/malların  

     teslim alma yeri : Mübadele karĢılığı verilecek (58) adet muhtelif marka 

ve model taĢıt  

  Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ġube 

Müdürlüğü Hizmet binasından diğer malzemeler ise 

Bakım Onarım Büro Amirliği Hizmet Binası adresinden 

teslim alınacaktır. 
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6 - Mübadelenin; 

a) Yapılacağı yer : Elazığ Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü 

AtaĢehir Mah. Kuvay-i Milliye Cad. No: 78 ELAZIĞ 

b) Tarihi ve saati : 24/10/2017 günü saat 10.00 

7 - Değer tespit komisyonu tarafından belirlenen  

     tahmini bedel : 264.538,33 (ikiyüzaltmıĢdörtbinbeĢyüzotuzsekiztürklirası 

otuzüçkuruĢ) 

8 - Ġdare tarafından alınacak malın/malların 

     tahmini bedeli : 264.589,33 (ikiyüzaltmıĢdörtbinbeĢyüzseksendokuz 

türklirası otuzüç kuruĢ) 

9 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢilerin; 

a) Mübadele ġartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Mübadele ġartnamesinde belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 7.936,15-TL) az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki 

teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Tebligat adresini gösterir belge 

d) BaĢkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname 

örneğini ve tüzel kiĢiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneği 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde; kendisinin, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim ġirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited ġirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

Kollektif ġirket ise ortakların tamamının, Komandit ġirkette Komandite ortakların hepsinin, 

Komanditer ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, Kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak adli sicil belgesi istenir. 

10 - Mübadele, Ģartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

11 - Mübadele Ģartnamesi hazırlanmıĢ olup, mübadele dokümanı Elazığ Ġl Emniyet 

Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü AtaĢehir Mah. Kuvay-i Milliye Cad. No: 78 ELAZIĞ 

adresinde görülebilir ve 20,00-TL (yirmi Türk lirası) karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. 

Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 24/10/2017 günü saat 10.00’a kadar Elazığ Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik 

ġube Müdürlüğü AtaĢehir Mah. Kuvay-i Milliye Cad. No: 78 ELAZIĞ adresine verilecektir. 

13 - Mübadele iĢlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 

açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 

gerçekleĢtirilir. 

14 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak, sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 

16 - Ġlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 

16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK, hurda ve ekonomik ömrünü doldurmuĢ 

taĢıtlar Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ġube Müdürlüğü bahçesinde diğer malzemeler 

ise Elazığ Emniyet Müdürlüğü 2. Kademe Hizmet Binası adresinde görülebilir. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) 

takvim günüdür. 

18 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8786/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 8876/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 8877/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Demirköy Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Kırklareli/Demirköy 

Adresi Hamdibey Mah. Ġğneada Cad. No:64 Tel-Faks (0288) 681 5018 – 681 5470 

Posta 

Kodu 
39500 E-Mail demirkoyisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hasan BARUTÇU  

Adresi 
Bağlık Mah. Çamlıbel Sk. No: 3/51 

ÇERKEZKÖY/TEKĠRDAĞ 
 

T.C. Kimlik No. 11774974404  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

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 (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 

 8864/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Fethiye Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe MUĞLA / FETHĠYE 

Adresi Tuzla Mahallesi Ġnönü Bul. No:1 Tel-Faks 
0252 614 1086 –  

0252 614 2449 

Posta Kodu 48300 E-Mail fethiyeisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Celal Kurtcebe ÇINARER  

Adresi 
ġeyh Osman Mah. Batıkent 1 Sokak 

No:10 Merkez YOZGAT 
 

T.C. Kimlik No. 33248337058  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2520354091  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

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 (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 

 8865/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı / Orman 

Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Gediz Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Kütahya/Gediz 

Adresi Özyurt Mah. Demirel Cd. No:11 
Tel-

Faks 

Tel: 0274 412 40 14  

Faks: 412 38 66 

Posta Kodu 43600 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Süleyman ÖZKARA  

Adresi 
Veysel Karani Mah. 1134 Sk. No: 52/A 

AFYONKARAHĠSAR 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
TINAZTEPE - 19222255716  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

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 (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 

 8866/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Demirköy Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Kırklareli/Demirköy 

Adresi Hamdibey Mah. Ġğneada Cad. No: 64 Tel-Faks (0288) 681 5018 – 681 5470 

Posta 

Kodu 
39500 E-Mail demirkoyisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Kadir DOĞAN  

Adresi 

Ġstasyon Mah. 4. Edirne Sk. Prestij Sitesi 

B-blok No 18/3 B Merkez 

KIRKLARELĠ 

 

T.C. Kimlik No. 23249253976  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

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 (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 

 8871/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Yozgat Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe YOZGAT 

Adresi 
Develik Mah. Çamlık Cad. No. 68 

Merkez/YOZGAT 
Tel-Faks 0 354 2129218 - 0 354 2124994 

Posta Kodu 66100 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Arif TEKĠN (Tekin Ticaret Orm. Ağç. 

ĠĢleri) 
 

Adresi 
Derinsu köyü Yassı tepe mezrası 

Derik/MARDĠN 
 

T.C. Kimlik No. 33734088556  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

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 (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 

 8870/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 8869/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 8863/1-1 
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre profesör ve yardımcı doçent alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede 

aranan genel Ģartlara sahip olması gerekir. 

Adayların özgeçmiĢ ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalıĢmalarını (makale, tez, kitap 

vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım 

dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aĢağıda 

belirtilen belgeler ile birlikte baĢvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. 

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. 

bendinde belirtilen yabancı dil sınavında baĢarılı olmaları Ģarttır.  

BaĢvuru için gerekli belgeler: 

1. Dilekçe  

2. ÖzgeçmiĢ ve yayın listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarından profesörler 6 takım; 

doçent ve yardımcı doçent baĢvuruları için 4 takım dosya  

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi 

(onaylı) 

4. Yabancı dil belgesi 

5. 2 adet fotoğraf  

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

7. Erkek adayların askerlik durumlarına iliĢkin belgenin aslı veya onaylı kopyası 

8. Halen çalıĢanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi  

NOT: 1 - BaĢvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde ―aslı gibidir‖ onayı 

Kurumumuzca yapılabilecektir.  

2 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve baĢvuru dosyalarını bir takım 

olarak baĢvuru sırasında sunmak kaydıyla, baĢvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, 

tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler. 

3 - Doktora ve doçent unvanı yurtdıĢından alınmıĢ ise denkliğinin Üniversitelerarası 

Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.  

4 - Profesör kadrosuna baĢvuranlar adayların baĢlıca araĢtırma eserini belirtmeleri 

gerekmektedir. 

5- Ġlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

BaĢvuru için gerekli iletiĢim adresi aĢağıdadır.  

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 

Hükümet Meydanı  

Ulus-ANKARA 

Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53  
Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler 

DĠNĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Felsefe ve Din Bilimleri 

Bölümü Ġslam Felsefesi 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Ġslam Felsefesi, Türk Ġslam 

DüĢüncesi, Osmanlı DüĢüncesi 

konularında çalıĢmaları bulunmak. 

Temel Ġslam Bilimleri 

Bölümü Kelam ABD 
Profesör 1 1 

Ġslam kelamında kötülük problemi, 

insan hürriyeti ve Mutezilenin 

Kuran Müdafaası üzerine 

çalıĢmaları bulunmak. 
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Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler 

SĠYASAL BĠLGĠLER FAKÜLTESĠ 

ĠĢletme Bölümü 

Yönetim BiliĢim 

Sistemleri ABD 

Yardımcı 

Doçent 
1 4 

Üniversite BiliĢim Sistemleri, 

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemleri, 

Öğrenim Hareketliliği Bilgi 

Sistemleri ve Yükseköğretimde 

Eğitim Öğretim Planlama 

konularında çalıĢmaları bulunmak. 

YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 

Temel Ġngilizce Bölümü  

Temel Ġngilizce ABD 

Yardımcı 

Doçent 
1 5 

Ġngilizcenin yabancı dil olarak 

öğrenilmesinde söz eylemlerinin 

edinilmesi, öğrenme stratejileri ve 

Yabancı dilde dinleme becerisi 

konularında çalıĢmaları bulunmak. 

Temel Ġngilizce Bölümü 

Temel Ġngilizce ABD 

Yardımcı 

Doçent 
1 5 

Ġngilizce öğretmenlerinin 

harmanlanmıĢ öğrenme hakkındaki 

görüĢleri, bireysel olarak 

yönlendirilen mesleki geliĢim 

aktiviteleri, Strateji temelli öğretim, 

Öğretmen özerkliği konularında 

çalıĢmaları bulunmak. 

 8860/1-1 

—— • —— 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 26. Maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 
 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABĠLĠM DALI KADRO UNVANI ADET 

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Profesör 1 
 

BAġVURU ĠġLEMLERĠ: 

Profesör kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde 

belirtilen Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi 

yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 

belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular 

kabul edilmeyecektir. (YurtdıĢından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 

alınmıĢ olması gerekmektedir.) 

Ġlan olunur. 8859/1-1 
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Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. 

Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına baĢvuracakların; 

bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim 

durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) 

ile bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin 

Üniversitesi Ġnsan Kaynaklarına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler 

ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden baĢvurular kabul 

edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent 

Yrd. 

Doç. Açıklama 

Hukuk 

Fakültesi 
   1 

Doktorasının Milletlerarası Özel Hukuk 

alanında yapmıĢ olmak. Ġyi derecede 

Ġngilizce biliyor olması.  

Hukuk 

Fakültesi 
   1 

Doktorasını Avrupa Birliği alanında 

yapmıĢ olmak. Ġyi derecede Ġngilizce 

biliyor olması.  

ĠĢletme 

Fakültesi 
ĠĢletme   1 

Doktorasını Pazarlama alanında yapmıĢ 

olmak. Tüketici DavranıĢları ve Marka 

Yönetimi alanlarında uzmanlaĢmıĢ olmak. 

Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası 

dergilerde yayınlanmıĢ çalıĢmaları ve 

almıĢ olduğu uluslararası atıflarla 

gösterebilmek. 

Mühendislik 

Fakültesi  

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

   1 

Enerji sistemleri operasyonları ve 

planlaması üzerine doktora yapmıĢ olmak. 

Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı 

sistemlerinin matematiksel modellemesi, 

bu sistemlerin yöneylem araĢtırmaları için 

algoritma geliĢtirilmesi ve enerji piyasaları 

alanlarında uzmanlaĢmıĢ olmak. 

Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası 

dergi ve konferanslarda yayınlanmıĢ 

çalıĢmaları ve almıĢ olduğu uluslararası 

atıflarla gösterebilmek.  
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Fakülte Bölüm Prof. Doçent 

Yrd. 

Doç. Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi  

Endüstri 

Mühendisliği  
  1 

Üretim ve envanter planlama alanında 

doktora yapmıĢ olmak, Üretim, dağıtım 

ve envanter sistemlerinin matematiksel 

modellemesi, bu sistemlerin optimizasyonu 

için yöntem ve algoritma geliĢtirilmesi 

alanında uzmanlaĢmıĢ olmak, Disiplinler 

arası yetkinliğini uluslararası dergilerde 

yayınlanmıĢ çalıĢmaları ve almıĢ olduğu 

uluslararası atıflarla gösterebilmek. 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Ġnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

  1 

Tarih alanında doktorasını tamamlamıĢ; 

yeniçağ/erken modernite kültür tarihi 

alanında uzman; dünya veya uygarlık 

tarihi alanında öğretim tecrübesine sahip; 

lisans düzeyinde uzmanlaĢmıĢ dersler 

verebilecek; kendi uzmanlığında birden 

fazla yayın sahibi olan; iyi derecede 

Ġngilizce ve en az bir baĢka yabancı dili, 

araĢtırma yapabilecek seviyede bilen. 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Ġnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

  1 

Tarih alanında doktorasını tamamlamıĢ; 

yakınçağ ve/veya 20. yüzyıl kültür tarihi 

alanında uzman; dünya veya uygarlık 

tarihi alanında öğretimde tecrübeli; lisans 

düzeyinde uzmanlaĢmıĢ dersler verebilecek; 

kendi uzmanlığında birden fazla yayın 

sahibi olan; iyi derecede Ġngilizce ve en 

az bir baĢka yabancı dili, araĢtırma 

yapabilecek seviyede bilen. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Otel 

Yöneticiliği 
  1 

Yüksek lisans veya lisans derecesini 

Turizm ĠĢletmeciliği alanında, doktorasını 

Siyasal Bilgiler ve Uluslararası ĠliĢkiler 

alanında yapmıĢ ve Turizm ve Avrupa 

Birliği, Turizm Politikaları alanlarında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

 8847/1-1 
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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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2017 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2017 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2017 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2017 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2017/35)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 02/10/2017 Tarihli ve 2017/90, 2017/91,

2017/92, 2017/93, 2017/94, 2017/95, 2017/96, 2017/97, 2017/98, 2017/99,
2017/100, 2017/101, 2017/102 ve 2017/103 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI
— Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


