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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet

Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendinde yer alan “kapatan” ibaresi “örten” olarak, “başlık” ibaresi “başörtüsü” olarak değiş-

tirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özel

harekat,” ibaresinden sonra gelmek üzere “takviye hazır kuvvet,” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “diğer aksesuarlar” iba-

resinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Branşlı personel hariç,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Kumaş başörtüsü: Başını örten bayan personel için başı örtecek ancak yüzü ört-

meyecek şekilde desensiz, polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve

renkte kumaştan yapılır. Özellikleri EK-1/J’de gösterilmiştir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; Özel Harekat perso-

neli, Takviye Hazır Kuvvet personeli, Çevik Kuvvet personeli ile Çevik Kuvvet bünyesinde
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yer alan arama kurtarma timleri ve atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, kurbağa adam, top-

lum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin), köpek eğitim merkezinde

eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, barışı destekleme ve koruma

misyonlarında görevlendirilen personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay

yeri inceleme birimlerindeki görevlilerin kıyafet ve teçhizatının şekil, renk ve kullanım esasları

ile bu kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol, kokartlar ve bu kıyafetlerin teknik özellikleri

yukarıda belirtilen birimlerin bağlı bulundukları Başkanlıklar ve Daire Başkanlıklarınca belirlenir.

(2) Deniz polisi ve koruma hizmetlerinde çalışan personele tahsis edilecek parka, mont,

gömlek içerisine giyilen tişört, kazak, kışlık pantolon ve gömlek, kep, örgü başlık, termal içlik,

tişört, yazlık pantolon, ayakkabı, bot, teçhizat kemeri ve bel kemeri bu Yönetmelik hükümle-

rince belirlenir. Bu birimlerde görev yapan personel tarafından bu fıkrada sayılan malzemeler

haricindeki görevin özelliği sebebiyle kullanılması gereken kıyafet ve teçhizatın şekil, renk ve

kullanım esasları ile bu kıyafetlerin teknik özellikleri ve tüm kıyafetlerde kullanılacak işaret,

sembol ve kokartlar bağlı bulundukları Daire Başkanlıklarınca belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 28 – (1) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerince,

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Yüksek

Okulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilere, 19/10/2015 tarihli

Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Polis Akademisine Bağlı Eğitim Kurumlarında Okuyan Öğ-

rencilerle İlgili İstihkak Yönetmeliğinde belirtilen malzemelerden verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Emniyet hizmetleri sınıfında görevli personelin giyim ve kuşam ihtiyaçlarının plan-

lama, satın alınma ve tahsis işlemleri İkmal ve Bakım Daire Başkanlığınca yapılır. Polis Aka-

demisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Yüksek Okulları ve Polis Meslek

Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler için Genel Müdürlükçe alınacak malzemelerin

satın alınma ve tahsis işlemleri eğitim kurumlarının talepleri doğrultusunda İkmal ve Bakım

Daire Başkanlığınca yapılır.” 

“(3) Resmi üniforma ile görev yapan personele verilecek giyim eşyalarının tahsisi ama-

cıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce Puan Esasına Dayalı Giyecek Dağıtım Sistemi kurulabilir.

Bu sisteme göre giyim eşyalarının puan karşılıkları, görev yapılan birim itibarıyla II sayılı Cet-

velin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 1 inci sırası ile bu sıranın ikinci fıkrası uya-

rınca belirlenen cins, miktar ve kullanım süresi ile giyim eşyasının maliyeti esas alınarak tespit
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edilir. Giyim eşyaları personelce kullanılabilir puanı dahilinde ve ihtiyaca göre, II sayılı Cet-

velin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 1 inci sırası ile bu sıranın ikinci fıkrası uya-

rınca belirlenen miktarların altında veya üstünde talep edilebilir. Görev yeri, hizmet birimi, ik-

lim şartları, giyim eşyasının kullanım süresi ve maliyeti gibi hususlar dikkate alınarak, tek se-

ferde veya ayrı ayrı belirli bir dönem için her bir giyim eşyası itibarıyla talep edilebilecek azami

miktar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir. Hizmet birimi değişikliklerinde puan devri

yapılmaz. Bu fıkranın, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını ve hizmet gereklerine uygun

bir tahsisat yapılmasını sağlayacak şekilde yürütülmesi esastır. Bu fıkranın uygulanmasına iliş-

kin usul ve esaslar Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan yönerge

ile belirlenir.

(4) Üçüncü fıkranın uygulanmasında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden resmi

üniforma ile görev yapanlara, yeni göreve başladıkları birimler için öngörülen giyim eşyaları

bir defaya mahsus olmak üzere eksiksiz tahsis edilir. Bu kapsamda, eski görev birimi ile ortak

kullanılan ve kullanım süresi henüz dolmamış aynı cins giyim eşyalarının yeniden tahsisi ya-

pılmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan I sayılı cetvel, II sayılı cetvel, EK-1/J,

Ek-2/B ve Ek-20/A ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-20/A’dan sonra gelmek üzere ek-

teki Ek-20/B eklenmiş ve Rütbeli Personel Görev Yeri Kol Arması Şekli başlıklı Ek-19/A yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/8/2007 26614

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/12/2010 27787

2- 19/3/2011 27879

3- 29/9/2012 28426

4- 8/11/2012 28461

5- 22/8/2015 29453

6- 27/8/2016 29814

7- 6/6/2017 30088

8- 26/1/2019 30667

9- 20/7/2019 30837
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN

VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve

Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yar-

dımlara İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 277 nci maddesine dayanılarak hazır-

lanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi

eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Etkinlik raporu: İl Müdürlüklerince, yardım yapılacak teşekküllerin projeleri kap-

samında yürütülen etkinliklerin izlenmesini ve sonuç raporunun incelenmesini müteakip il mü-

dürü ve bu Yönetmelikte tanımlanan raportörce müştereken onaylanmış raporu,”

“ğ) Raportör: Yardım yapılacak teşekküllerin projeleri kapsamında yürütülen etkinlikleri

izlemek, değerlendirmek ve raporlamak üzere İl Müdürlüğünce görevlendirilen personeli,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Dernek veya vakfın asıl amacının kültürel, sanatsal, turizm ve tanıtmaya yönelik

faaliyetler olduğunun, teşekkülün kuruluş belgelerinde açıkça belirtilmiş olması,”

“d) Teşekkülün üyelerine kazanç paylaşımı veya kar dağıtımı amacının bulunmaması,”

“f) Teşekkülün üyelerinin yasa dışı örgütlerle mensubiyet, irtibat ya da iltisaklarının

bulunmaması,

g) Yardım yapılması değerlendirilen projenin ülke sınırları dahilinde gerçekleştirilecek

olması,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Başvuru, aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, etkinlik ta-

rihinden en az iki ay önce etkinliğin gerçekleştirileceği ilin İl Müdürlüğüne yapılır:

a) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru

dilekçesi,

b) Başvuruda bulunan teşekkül dernek ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin bağlı bulun-

dukları yetkili kurum, İl Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği,

c) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, süresini, tahmini maliyet tab-

losunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor,
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ç) Proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri

kişi ve toplulukların listesi,

d) Proje konusu etkinlik için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi.

(2) İl Müdürlüğü, başvuruları, Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendi-

rerek başvuruda bulunan kuruluşa ve projeye ilişkin olumlu ve/veya olumsuz görüşlerini açıkça

belirttikleri “Başvuru Bilgi-Belge Tespit Formu” ile birlikte Bakanlığa gönderir.

(3) Teşekkül, etkinlik tarihinin veya süresinin değişmesi halinde, etkinlik başlangıç ta-

rihinden en az bir gün önce, İl Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Yeni etkinlik

tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı

İl Müdürlüğü kanalıyla ilgili birime gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) İl Müdürlüklerince, Bakanlığa gönderilen projelerin hangilerine ne

kadar yardım yapılacağı ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili genel müdür, ilgili daire

başkanlığının bağlı olduğu genel müdür yardımcısı, kültür işleri ile ilgili daire başkanlıklarının

bağlı olduğu genel müdür yardımcısı ve ilgili daire başkanından oluşan komisyonca incelenerek

karara bağlanır.

(2) Komisyon üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır, çekimser oy

kullanılmaz. Komisyonca karara bağlanan projeler tekrar değerlendirmeye alınmaz. Komisyon

kararı Bakan onayına sunulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yardım taleplerinin komisyonca değerlendirilmesinde aşağıdaki öl-

çütler göz önünde bulundurulur:

a) Projenin kültürel, sanatsal, folklorik ve turizme ilişkin değerleri yaşatıcı, yayıcı, ta-

nıtıcı, destekleyici olma niteliği, yeterliliği ve önemi,

b) Projenin sosyo-kültürel gelişime katkısı.

(2) Sosyo-ekonomik açıdan diğerlerine göre daha az gelişmiş bölgelerde uygulanacak

projelere öncelik verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Projenin adı, tarihi, yeri,

ç) Yardım tutarı,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yardım, İl Müdürlükleri tarafından projeyi sunan teşekkülün banka

hesap numarasına aktarılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teşekküllerin etkinlikleri İl Müdürlüklerince görevlendirilen raportörlerce izlenir.

Teşekküller tarafından düzenlenen sonuç raporlarının ve harcama belgelerinin İl Müdürlüğüne
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ibrazından sonra etkinlik raporu ilgili Genel Müdürlüğe gönderilir. Etkinliklerin izlenememesi

halinde yardımların, etkinliklerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti

için; projelere ilişkin bilgi, belge, kayıt ve raporlar ile basında çıkmış haber veya görüntülü di-

jital dokümanlar esas alınarak etkinlik raporu hazırlanır.

(3) Teşekküller, harcama belgelerinin, sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge

ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip bir ay içinde İl Müdürlüğüne

vermek zorundadır.

(4) Bakanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme,

kontrol ve denetimi yapmaya veya İl Müdürlüklerine yaptırmaya yetkilidir. Denetim sırasında

görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan

soruların yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (c) ve (ç) bentleri eklenmiştir.

“a) Projelere ilişkin olarak hazırlayacakları afiş, broşür gibi her türlü basılı materyalde

açıkça görünür ve okunur biçimde “Kültür ve Turizm Bakanlığının Maddi Katkılarıyla” ibare-

sini bulundurmak ve/veya Bakanlık logosunu kullanmak. Bakanlığın logosu; standart ve en az

faydalanıcıların logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte olur.”

“c) Etkinliğin taahhüt edilen şekilde ve sürede gerçekleştirilmediğinin, yönetmelik ve

protokol hükümlerinin yerine getirilmediğinin tespiti halinde onaylanmış yardımlar ilgili Bi-

rimce iptal edilir. Bu hallerde yardımın ödenmiş olması durumunda bu Yönetmeliğin 15 inci

madde hükmü uygulanır.

ç) Projenin uygulanması sırasında, projenin Bakanlığa sunulan konusu dışına çıkılarak

Anayasada belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka aykırı hususlara ya da bireyleri

ve/veya toplumun bir kesimini rencide edici ve/veya hakaret içeren hususlara yer verildiğinin

tespit edilmesi durumunda Bakanlık tek taraflı olarak protokolü fesih hakkını saklı tutar.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/3/2017 26463

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/9/2008 27009
2- 9/2/2012 28199
3- 15/1/2013 28529
4- 17/10/2018 30568
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner
Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6, 7, 27 ve 28 inci maddeleri” ibaresi
“10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 412 ve 413 üncü maddeleri” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (i), (j), (ü),
(ee) ve (mm) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklen-
miştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“i) İl Müdürlüğü: Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü,”
“j) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü,”
“ü) Reçete: Veteriner hekim tarafından, veteriner tıbbi ürün satış yetkisine sahip eczacı

ya da bir veteriner hekim veya veteriner tıbbi ürün temin izin sorumlusu veteriner hekime hi-
taben yazılan, hekimin kimlik ve adres bilgileri ile diploma numarasını, hayvana ait kimlik ve
adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki
bilgileri içeren tarihli ve imzalı ya da elektronik ortamda düzenlenen belgeyi,”

“ee) Üretim yeri: Ürünlerin başlangıç maddesi, formülasyon, dökme üretim, birincil
ambalajlama, ikincil ambalajlama, etiketleme, paketleme ve kalite kontrol faaliyetlerinin yü-
rütüldüğü veya kullanıma hazır haliyle piyasaya arzı için serbest bırakıldığı yeri,”

“mm) Yardımcı sağlık hizmetleri personeli: Veteriner hekime, hayvan sağlığı hizmeti
sırasında yardımcı olan ve veteriner hekim sorumluluğunda görev yapan hayvan sağlık teknis-
yeni veya teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni veya teknikeri,”

“öö) GMP: İyi üretim uygulamalarını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürür-

lükten kaldırılmış, (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“k) Ürünün üretim yeri veya yerlerinin, Bakanlıkça kabul edilen iyi üretim uygulamaları

(GMP) belgesi (tesisin Bakanlıkça sertifikalandırılmış olması halinde GMP belgesi dosyaya
eklenmez),”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hızlı salımlı oral farmasötikler tek ve aynı farmasötik şekil olarak kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Başvuru dosyasının Bakanlığa ulaşmasından itibaren otuz gün içinde ön inceleme
tamamlanır. Ön incelemesi sonucunda uygun olan dosyalar, detaylı incelemeye tabi tutulur. Bu
amaçla dosyalar komisyon veya komisyonlara sevk edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ile sekizinci fıkrasının
üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık, veteriner tıbbi ürünler ile ilgili başvuruları ve bu ürünler ile ilgili diğer
konuları değerlendirmek üzere komisyon veya komisyonlar oluşturabilir. Komisyonlar ile ilgili
usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
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“Komisyon karar tebliği tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde karara itiraz edilmemesi,
komisyon kararının yerine getirilmemesi veya yerine getirileceğinin bildirilmemesi halinde,
başvuru dosyası sahibine iade edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Veteriner biyolojik ürünlerin piyasaya arzından önce satış iznine esas işlemler Ba-

kanlık tarafından uygulamaya konulan veteriner tıbbi ürün takip sistemleri yoluyla gerçekleş-
tirilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, onuncu ve on birinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(4) Başvuru belgelerinin Bakanlığa sunulmasını takiben doksan gün içerisinde değer-
lendirilerek başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin uygunluğu incelenir. Eksiklikler tespit edil-
mesi halinde başvuru sahibine geri bildirim yapılarak bu eksiklikleri gidermesi istenir. Uygun
bulunan başvurular için başvuru sahibine iyi üretim uygulamaları belgesi için başvuru yapması
gerektiği bildirilir. Yerinde gerçekleştirilen denetim sonucunda uygun bulunan tesislere iyi üre-
tim uygulamaları belgesi ve üretim yeri izni birlikte verilir.” 

“(12) Bu madde kapsamında veteriner tıbbi ürün üretim yerlerine izin verilmesi ile ilgili
diğer hususlar Genel Müdürlükçe çıkarılacak talimat ile belirlenir.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci ve on birinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(5) Satış yerlerinde ürün ya da terkip hazırlanamaz, ürünler sadece pazarlama iznine
esas takdim şekilleri ile satılabilir; ancak, Bakanlıkça uygun görülenlerin iç ambalaj bütünlüğü
bozulmayacak şekilde satışına izin verilebilir.”

“(11) Beşeri tıbbi ürünler ve bitki koruma ürünleri hariç olmak üzere, veteriner tıbbi
ürün veya üründe kullanılacak başlangıç maddelerinin yapımında kullanılan ve anabolik, an-
tienfeksiyöz, antiparaziter, antienflamatuvar, hormonal ya da psikotropik etkili maddeleri bu-
lunduran, ithal ve ihraç eden veya ticaretini yapanlar; Bakanlığa karşı sorumlu olup veteriner
tıbbi ürün takip sistemlerine kayıt olmak, yayımlanan talimat ve kılavuzlara uymak, ürünlerin
ticareti ile ilgili tüm kayıtları detaylı bir şekilde tutmak ve gerektiğinde Bakanlığa sunmak
üzere en az üç yıl boyunca muhafaza etmek zorundadırlar.”

“(14) Pazarlama izni sahipleri ve depoların satış ve iade işlemlerinde düzenlenecek fa-
tura ve belgelerde; işlem tarihi, satış/iade miktarı (ambalaj boyutu ve sayısı), alıcı adı ve adresi
ile ürüne ait bilgiler (adı ve farmasötik form/güç bilgisi, seri numarası ve son kullanma tarihi)
yazılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“ı) İlgili ücret ve harçların yatırıldığına dair makbuz,”
“(3) İl müdürlüğü, kontrol sonucunda, uygun olduğu görülen veteriner ecza deposuna

ruhsat düzenler.”
“(7) Bu madde kapsamında veteriner ecza deposuna izin verilmesi ve depolama faali-

yetleri ile ilgili diğer hususlar Genel Müdürlükçe çıkarılacak talimat ile belirlenir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde,

yedinci fıkrasının (e) bendinin son cümlesinde yer alan “teslim eder” ibaresi “teslim eder ya
da elektronik ortamda düzenlenen belgenin sisteme kaydını yapar” şeklinde değiştirilmiş; (f)
bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
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“(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında ürün temin eden yerlerin
aşağıdaki esaslara uyması gerekir: 

a) Veteriner tıbbi ürün temin izni verilmesi ile ilgili gereklilikler Bakanlık tarafından
belirlenir ve yayımlanır. 

b) İzin verilen yerin durumu Bakanlık izni olmadan değiştirilemez.
c) Veteriner tıbbi ürün temin iznine sahip yerlerde veteriner tıbbi ürünlerle ilgili personel

görevinden ayrıldığı durumda en geç yedi gün içerisinde Bakanlığa bildirilir ve otuz gün içe-
risinde yerine yeni sorumlunun atanması sağlanır. Bu süre içerisinde sorumlu personelin vekili
bulunmayan yerler veteriner tıbbi ürün alamaz ve temin edilen ürünü kullanamaz. Otuz gün
içerisinde yeni sorumlu atamayan yerlerin temin izni iptal edilir, ürünler Bakanlık izniyle başka
bir veteriner ecza deposu ya da perakende satış yerine devredilebilir.

ç) Temin edilen ürünlerin muhafazası ile ilgili tüm sorumluluk alıcıya aittir. Ürünlerin
uygun koşullarda muhafaza edilmediğinin tespiti halinde ürünlerin kullanımı durdurulur, durum
düzelene kadar ürün temin izni askıya alınır. Talep edilmesi halinde masrafları temin izin sahibi
tarafından karşılanmak üzere bu ürünler analize gönderilir ve analiz sonucu uygun olanların
kullanımına izin verilir. 

d) İzin sahibi, farklı adresteki temin izinli yerleri arasında ürün transferi yapabilir. Bu
durumda ürünlerin uygun koşullarda naklini sağlar ve gerekli kayıtları tutar.

e) Veteriner tıbbi ürün temin izinli yerler satın aldıkları ürünlerin alış faturası ve kulla-
nımı ile ilgili kayıtları tutmak ve istendiğinde sunmak, reçeteye tabi ürünler için reçete düzen-
lemek zorundadır.”
“Bu belgenin Bakanlık elektronik kayıt sistemleri yoluyla düzenlenmesi durumunda ayrıca
makbuz düzenlenmesi gerekmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Depolar, ürünlerle ilgili alım, satım ve stok kayıtları ile gerektiğinde geri çekme
işlemleri için gerekli her türlü bilgiyi izlenebilirliği sağlayacak şekilde tutmak, tüm kayıt ve
belgeleri her an denetime hazır ve güncel olarak bulundurmak ve en az beş yıl süre ile muhafaza
etmek, talep edildiğinde Bakanlığa göndermek, teftişe sunmak, Bakanlıkça uygulanacak izleme
sistemlerine uymak zorundadır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir

“(7) İl müdürlüğü, kontrol sonucunda, uygun olduğu görülen veteriner ecza deposuna
ruhsat düzenler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin yedinci fıkrasının son cümlesi
ile aynı maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Eğer satış yeri ilçe sınırları içinde ise ilçe müdürlüğüne de dosyanın bir sureti teslim edilir ve
Bakanlık elektronik takip sistemlerine kayıt edilir.”

“(9) Muayenehane, poliklinik ve hastaneler, satış sorumlusunun herhangi bir sebeple
görevden ayrılması halinde perakende satış izni Bakanlık elektronik takip sistemlerinde pasif
durumuna getirilir, en geç beş işgünü içinde yeni bir satış sorumlusu tespit edilerek eski satış
izni ile il müdürlüğüne başvuruda bulunulması zorunludur. Bu süre içinde vekil olarak bildirilen
veteriner hekim, satış ile ilgili işlemleri yürütür. Zamanında satış sorumlusu atanmaması halinde
izin iptal edilir, satış durdurulur, yeni bir sorumlu belirlenene kadar ürünlere el konulur.

(10) Muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi açma ruhsatı askıya alınan yerlerin
perakende satış izinleri askıya alınır, Bakanlık elektronik takip sistemlerinde pasif durumuna
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getirilir. İşyerinde veteriner tıbbi ürünler yönüyle denetim yapılır, ürünlerin satışı durdurulur,
tespit edilen ürünler işyeri ruhsatının askısı sonlandırılıncaya kadar perakende satış izni sahibine
yediemine bırakılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Perakende satış izni sahibi, işyerinin nakli halinde, izne esas ilgili belgeleri nakil
yapılan yer için yeniden düzenleyerek dilekçe ve eski izin ile il müdürlüğüne başvurur. İlk mü-
racaatta olduğu gibi yapılan kontroller sonucunda başvurunun uygun bulunması halinde yeni
belge düzenlenir ve Bakanlık elektronik takip sistemlerinde bilgileri güncellenir. Nakil işlemi
farklı bir il sınırları içerisine gerçekleştirilecek ise perakende satış izin sahibi eski perakende
satış iznini veren il müdürlüğüne bildirimde bulunur, perakende satış izni Bakanlık elektronik
takip sistemlerinde pasif durumuna getirilir, devir yazısı ile devir esnasındaki stok ürünlere
ilişkin bilgiler başvuru evraklarına eklenir.”

“(3) İşyerinin devri veya kapatılması durumunda, perakende satış izni sahibi ya da ölü-
mü halinde yasal varisleri izni veren il müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurur. İl müdürlüğü pe-
rakende satış iznini Bakanlık elektronik takip sistemlerinde pasif durumuna getirir, on beş gün
içerisinde başvuruya ilişkin yerinde denetim gerçekleştirir. Denetim Defteri, Narkotik Psikot-
ropik Ürünler Stok ve Sarf Defteri ile diğer defterler muhafaza edilmek üzere il müdürlüğünce
bir tutanak ile teslim alınır, diğer kayıtlar süresince saklanmak üzere izin sahibine teslim edi-
lir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Bakanlık elektronik takip sistemlerinde tutulan defterlerin ayrıca tutulması gerek-
mez. Ancak bu durum sistem kayıtlarına esas tüm ticari belgelerin muhafazasını ve muhafaza
süresini etkilemez.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ancak Bakanlık elektronik reçete sisteminde düzenlenen reçetelerde bu hüküm uygulanmaz.”

“(8) Reçetenin elektronik ortamda düzenlenmesi ve tutulacak kayıtlara ilişkin hususlar
Bakanlık tarafından yayımlanan talimat ve kılavuz ile belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sağlık mesleği mensupları, ürün kullanımı ile ortaya çıkan ve ürüne bağlı olabile-
ceği düşünülen ciddi ve beklenmeyen istenmeyen etkileri, doğrudan veya Bakanlık veteriner
tıbbi ürün takip sistemleri yoluyla ya da görev yaptıkları il/ilçe müdürlüğü aracılığı ile on beş
gün içinde Bakanlığa bildirir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Genel Müdürlük, aldığı geri çekme kararlarını ilgili internet sitesi ve/veya veteriner
tıbbi ürün takip sistemlerinde duyurur.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin başlığı “Üretim yeri, iyi üre-
tim uygulamaları (GMP) denetimleri ve yaptırımlar” olarak; birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bakanlık, yurt içi ve yurt dışındaki üretim yerlerinde bir program dâhilinde önceden
haber vermek suretiyle iyi üretim uygulamaları (GMP) denetimi gerçekleştirir. GMP denetim-
leri aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) GMP sertifikası başvuru ve denetim süreçleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
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b) GMP denetimleri Genel Müdürlükçe belirlenen GMP denetçileri tarafından gerçek-
leştirilir.

c) GMP denetim süreci, gerçekleştirilen denetimin son gününden bir sonraki sertifika-
landırma denetiminin ilk gününe kadar olan süreyi kapsar.

ç) GMP denetimlerinde, üretim yerinin Bakanlıkça yayımlanan GMP kılavuzu ve de-
netime konu ürünlerin pazarlama izni dosyasındaki ilgili bilgilerle uyumu esas alınır. 

d) GMP denetimleri veya yapılacak değerlendirmeler neticesinde uygun olduğu anla-
şılan üretim yerleri için GMP sertifikası düzenlenir. 

e) Denetimde tespit edilen ve kapatılması için zaman gerektiren bulgular, denetçiler ta-
rafından uygun görülmesi şartıyla üretim yeri tarafından taahhüt verilerek kapatılabilir. Ancak
üretim yeri tarafından yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetler söz konusu denetim süreci içe-
risinde bitirilmek zorundadır. Verilen taahhütlerin zamanında ve/veya uygun şekilde kapatıl-
madığının tespit edilmesi halinde GMP sertifikası askıya alınır. Bu durumda denetimde tespit
edilen eksiklikler tamamlandıktan sonra yeni bir denetim başvurusu yapılır. Yeni denetimde
önceki denetimdeki konular öncelikle kontrol edilir.

f) Bakanlıkça verilen GMP sertifikası geçerlik süresi dolduğunda, üretim yerinin GMP
sertifikası iptal edilir ve geçerli bir GMP sertifikası yoksa üretim yeri izni askıya alınır.

g) Türkiye’deki ve yurt dışındaki üretim yerlerinin GMP kapsamındaki denetimi ve
sertifikalandırılması masrafları başvurana ait olmak üzere gerçekleştirilir.

ğ) Veteriner tıbbi ürünler için sözleşmeli olarak hizmet veren üretim yerleri, analiz la-
boratuvarları, ambalajlama tesisleri ve serbest bırakma yerleri de Bakanlık GMP denetimlerine
tabidir.

h) Kapsam değişikliği ve genişletme başvuruları, yerinde denetim yapılarak ve/veya
dosya incelemesi ile sonuçlandırılabilir.

ı) Yurt dışındaki veteriner tıbbi ürün üretim yerleri bulundukları ülkenin yetkili otoritesi
tarafından izinli olmalıdır. 

i) Üretim yeri izni sahipleri ve pazarlama izin sahipleri, yurt içinde veya yurt dışındaki
bir üretim yerinin ve ürünlerinin iyi üretim uygulamalarına uygunluğunu sertifika ile tescilini
talep edebilir.

j) GMP denetimlerine dair diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak talimat
ile belirlenir.

(2) Bakanlık, yapılan denetimlerde insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atacak ciddi bir
durumun veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösterildiğinin tespit edilmesi
halinde üretim yeri izinlerini, aykırılıklar giderilinceye kadar tamamen veya kısmen, belirli
farmasötik şekiller için askıya alabilir veya tamamen iptal edebilir.”

“(5) Bakanlık, iyi üretim uygulamaları denetimlerinden ayrı olarak gerekli görülen du-
rumlarda önceden haber vermeksizin üretim yerlerini denetleyebilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin başlığı “Satış yerlerinin ve vete-
riner tıbbi ürün temin izinli yerlerin denetimi ve cezalar” olarak; birinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(1) Veteriner ecza depoları ve perakende satış yerleri yılda en az bir, veteriner tıbbi
ürün temin izinli yerler yılda en az iki defa denetlenir. Bunun dışında gerekli görülen hallerde
de denetim yapılabilir. Denetime, il/ilçe müdürlüğünce görevlendirilen yetkililer ve Genel Mü-
dürlüğün ilgili birim çalışanları yetkilidir.”
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“(3) Tespit edilen hususlarla ilgili aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Ürün güvenilirliğine ilişkin risk oluşturmayacak nitelikte aykırılıkların tespiti halinde

bu aykırılıkların düzeltilmesi için on beş gün süre tanınır. Bu süre sonunda aykırılıkların gide-
rilmemesi halinde depoların faaliyetleri tamamen durdurulur, ruhsatları askıya alınır. Perakende
satış yerlerinin ve veteriner tıbbi ürün temin izinli yerlerin izinleri askıya alınarak ürün satmaları
ya da kullanmaları engellenir, ürünler yediemine alınır. Aykırılıkların giderilmesi halinde ge-
rekli incelemeler yapılır ve uygun bulunduğunda satış yerleri ve veteriner tıbbi ürün temin
izinli yerlerin faaliyetlerine izin verilir. Ancak teftişten itibaren iki ay geçmesine rağmen yü-
kümlülüklerini yerine getirmeyen satış yerleri ve veteriner tıbbi ürün temin izinli yerlerin ruh-
sat/izinleri tamamen iptal edilir.

b) Ürün güvenilirliğine ilişkin risk oluşturan hususların tespiti halinde, ilk defa yapıla-
cak tespitlerde bir ay, ikinci tespitte altı ay, üçüncü ve daha sonraki tespitlerde ise birer yıl sü-
reyle ruhsat/izin askıya alınır. Bu sürelerin sonunda, gerekli incelemeler yapılır ve aykırılıkların
giderildiğinin tespiti halinde satış yerleri ve veteriner tıbbi ürün temin izinli yerlerin faaliyet-
lerine izin verilir, aksi halde satış ruhsatı/izni iptal edilir.

c) Pazarlama izni olmayan veya kaçak ürünleri bulunduran ve satan iş yerleri ile ilgili
olarak Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezai işlemler uy-
gulanır. Bu kapsamdaki ürünleri bulunduran ve kullanan veteriner tıbbi ürün temin izinli yer-
lerin, ürünleri temin ettikleri yer tespit edilir; bu amaçla gerekli kolaylığı göstermeyen izin sa-
hipleri hakkında Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen cezai
işlemler uygulanır.

ç) Veteriner ecza deposu ruhsatı veya veteriner tıbbi ürün perakende satış izni olmadan
ürün satışı yapanlarla ilgili olarak Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde
belirtilen cezai işlemler uygulanır.

d) Veteriner tıbbi ürünleri ile ilgili Bakanlıkça istenen kayıtları tutmayanlarla ilgili ola-
rak Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen cezai işlemler uygu-
lanır. Aynı uygunsuzluğun bir yıl içerisinde iki defa tekrar etmesi halinde Bakanlıktan izinli
perakende satış yerlerinin faaliyetleri bir ay süreyle durdurulur, ruhsatları/izinleri askıya alınır,
ürün satmaları engellenir, ürünler yediemine alınır. Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda
ruhsatları/izinleri iptal edilir ve bir yıl boyunca yeni ruhsat/izin verilmez. Ürünler satın alındığı
pazarlama izin sahibi ya da ecza deposuna veya bir başka perakende satış yerine Bakanlık izni
ile devir edilir, altı ay içerisinde iade edilmeyen ve devredilmeyen ürünler masrafı sahibine ait
olmak üzere imha edilir. Eczaneler hakkında Sağlık Bakanlığı bilgilendirilir.

e) Satış yerlerinde ambalajı açılmış, bozuk veya son kullanma tarihi geçmiş veteriner
sağlık ürünleri bulunduran ve satan kişilerle ilgili olarak, Kanunun 37 nci maddesinin birinci
fıkrasının (j) bendinde belirtilen cezai işlemler uygulanır.

f) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü, beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu
ve on dördüncü fıkraları ile 41 ve 49 uncu maddelerinde belirtilen satış ile ilgili esaslara uy-
mayanlarla ilgili olarak, Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen
cezai işlemler uygulanır.

g) Perakende satış izni ya da veteriner tıbbi ürün temin izni alınması sırasında hizmet
nakil araçlarını veya araçlardaki değişikliği bildirmeyenler ilk tespitte uyarılır. Daha sonraki
tespitlerde veya ürünlerin araçlarda kalite ve güvenilirliği etkileyecek şekilde uygunsuz taşın-
dığının tespiti halinde bu fıkranın (b) bendinde belirtilen işlemler uygulanır.

ğ) Veteriner ecza depolarında, perakende satış yerlerinde, veteriner tıbbi ürün temin
izinli yerlerde veya bunlara ait nakil araçlarında ürünlerin uygun olmayan şartlarda muhafaza
veya nakledildiği, muhafaza veya nakil sıcaklık kayıtlarının tutulmadığı veya eksik tutulduğu
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tespit edilen ürünler yediemine alınır ve ürünler analiz ettirilir. Analiz sonucunda uygun olma-
dığı görülen veya sahibinin kontrol ettirmek istemediği ürünlere el konularak mülkiyeti, imha
edilmek üzere kamuya geçirilir. Bu ürünlere ait numune gönderim, analiz ve imha masrafları
ürün sahibince karşılanır.”

“(5) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında
veteriner tıbbi ürün temin izni alan yerlerin reçete düzenlemeden ürün kullanımı durumunda
Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca işlem yapılır. Aynı uygunsuz-
luğun bir yıl içerisinde ikinci defa tekrar etmesi halinde faaliyeti bir ay süreyle askıya alınır,
üçüncü defa tekrar etmesi halinde temin izni iptal edilir ve ürünler satın alındığı pazarlama
izin sahibi ya da ecza deposuna veya bir başka perakende satış yerine Bakanlık izni ile devir
edilir. Altı ay içerisinde iade edilmeyen ve devredilmeyen ürünler masrafı sahibine ait olmak
üzere imha edilir. İzni iptal edilen yerlere bir yıl süreyle yeni temin izni verilmez.” 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Elektronik reçete ve veteriner tıbbi ürün takip sistemleri yoluyla gerçekleştirilen

faaliyetler Bakanlık tarafından yayımlanan talimat ve kılavuzlara uygun şekilde gerçekleştiri-
lir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe 87 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler 
MADDE 87/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda, gerekli

altyapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamdan alınabilir ve başka kurum ve ku-
ruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvurandan talep edilmez.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (a) ben-
dinin ilk cümlesinde yer alan “24/12/2019” ibaresi “31/12/2024” olarak değiştirilmiş ve aynı
maddenin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 89 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 26 – Bu Yönetmeliğin;
a) 9 uncu maddesi ile Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü madde-

sine eklenen on dördüncü fıkrası yayımı tarihinden altı ay sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/12/2011 28152

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/4/2012 28254

2- 11/1/2013 28525

3- 20/12/2014 29211

4- 26/4/2016 29695

5- 16/11/2017 30242

6- 21/12/2017 30277

7- 17/5/2018 30424
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Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendinde yer alan  “bir ay
içinde” ibaresi “bir yıl içinde ortalama” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Onaylanmış kişi statü belgesinin düzenlenme tarihini takip eden on iki aylık dönem
içinde 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde veya belgenin geçerlilik
süresi içinde aynı fıkranın diğer bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin veya
24 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen özel koşulun ortadan kalktığının
öğrenilmesi ya da belge sahibince talep edilmesi halinde, onaylanmış kişi statü belgesi geri
alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş be-
yannamesinde belirtilmesi veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil veya muhteva iti-
barıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi halinde;
menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi
diğer mali yükümlülükler nakit teminata bağlanmak suretiyle usulüne uygun bir menşe şaha-
detnamesi ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilir. Mücbir se-
bep halleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurmak kaydıyla bu süre gümrük idare amirince
en fazla otuz gün uzatılabilir. Süresi içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş menşe şahadet-
namesinin ibrazı halinde alınan teminat iade edilir. Menşe şahadetnamesinin kabul edilmemesi
halinde ise alınan teminat irat kaydedilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen haller dışında, menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave
gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin beyan edilerek öden-
mesi halinde, beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere menşe
şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde, tahsil edilen tutar geri verilir. Mücbir
sebep halleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurmak kaydıyla bu süre gümrük idare ami-
rince en fazla otuz gün uzatılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “emanet
hesabına alınmak veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 94 – (1) Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması

üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibinin, temsilcisinin veya eşya sahibi
tarafından eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilerin eşyayı geçici depolama ye-
rinden çıkarmasına izin verilir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer
alan “%20 fazlasıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 115 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
yer alan “Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu” ibaresi “Eşyanın tanımı” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 131 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “CPD
Karnesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Be-
yan Formu” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 169 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir.
“Numunelik eşya ve modellerin yolcu beraberinde gelmesi durumunda, 131 inci maddede dü-
zenlenen ve kapsamı Bakanlıkça belirlenen Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Be-
yan Formu ile beyan yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 175 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“c) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile belirlenen yolcu bera-
berinde yurda getirilen standart işlenmemiş altın.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 178 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) 175 ila 177 nci maddelerde yer alan eşyanın iki hat sisteminin çalıştığı gümrük
idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçirilmesi, hat sisteminin çalış-
madığı bir gümrük idaresinden beyan yapılmaksızın geçirilmesi, EK 22/A’da yer alan formla
veya 175 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine münhasır olmak üzere Bakanlıkça belir-
lenecek form ile yapılan beyan başka bir tasarruf yoluyla beyandır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 181 inci maddesinin birinci ve sekizinci fıkralarında
yer alan “uygunluk belgesine” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya bu belgeler yerine geçen
bilgiye” ibareleri eklenmiş, dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, onuncu fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye onuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki on birinci
ve on ikinci fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) İlgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarını içerir gümrük idaresine ibrazı veya
beyanı zorunlu olan belge veya bu belge yerine geçen bilgi, gümrük beyannamesinin 44 no.lu
kutusuna kaydedilir. Altıncı fıkra hariç, bu madde kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat kont-
rollerinin yerine getirilmesinden yükümlü sorumludur. Bakanlıkça belirlenen haller hariç olmak
üzere, bir belge veya bu belge yerine geçen bilginin ibraz ya da beyan edilmediği durumlarda
yükümlü beyanı esas alınarak gümrük idarelerince herhangi bir belge aranmaz.

c) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi tutulacak eşyaya ilişkin işlemler saklı
kalmak üzere, yapılan beyanın aksine, beyanın kontrolü sonucunda eşyanın ilgili kurumun it-
halat kontrolünü gerektirmesi durumunda, gümrük beyannamesinin tescilinde ibrazı ya da be-
yanı gereken belgeler veya bu belgeler yerine geçen bilgiler tescil işleminden sonra da ibraz
ya da beyan edilebilir.”

“e) Bu fıkra kapsamında diğer kurumların kontrolüne tabi eşyanın serbest dolaşıma gi-
rebilmesi için gerekli olan lisans, izin, uygunluk belgesi ya da bu belgeler yerine geçen bilginin
sonradan ibraz ya da beyan edileceğinin beyannamenin 44 no.lu kutusuna kaydedilmesi koşu-
luyla, tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanılması ve ilgili kurumca beyanname
tescilinden sonra yapılan denetimin olumsuz sonuçlanması halinde, beyanname iptal edilerek
(ç) bendinde belirtilen şekilde işlem yapılır.”

“a) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşyanın denetim sonuçlarını gösteren ve 114 üncü
madde uyarınca belirlenen belgeler veya bu belgeler yerine geçen bilgilerin beyannameye kay-
dedilmesi zorunludur.”

“c) Denetime ilişkin belgeler veya bu belgeler yerine geçen bilgilerin beyannamede yer
almadığının, beyannamenin kapatılmasından veya eşyanın tesliminden sonra yapılan kontroller
neticesinde anlaşılması durumunda ilgili kurum bilgilendirilir.

ç) Yapılan yönlendirme veya bilgilendirme neticesinde; ilgili kurumca gerçekleştirilen
denetimin olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi veya eşyanın ithali ve ihracı, belli kuruluşların
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vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi
veya bu belgeler yerine geçen bilgiye tabi olan eşyanın denetlendiğine dair lisans, izin, uygun-
luk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgi alınmadığı halde alınmış gibi gösterilmesi ha-
linde Kanunun 235 inci maddesi hükümleri uygulanır.”

“(11) Kanunun 235 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen eşya, yü-
kümlü talebi doğrultusunda, ithalinin yasak olduğunun yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren
otuz gün içinde mahrecine iade ya da ilgili kurum ya da kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan
üçüncü ülkeye transit edilir. Bu süre içerisinde mahrecine iade veya üçüncü ülkeye transit edil-
meyen eşya, ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha sure-
tiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilir.

(12) Kanunun 235 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre idari para
cezası uygulanan eşyanın bulunamaması halinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya
geçirilmesine karar verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“d) (b) bendinde belirtilen özellikleri taşıyan eşyanın tahlilinin gümrük laboratuvarında
yapılamaması sebebiyle 201 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında uygun görülen
gümrük laboratuvarı dışındaki akredite laboratuvarlarda yaptırılması halinde, bu laboratuvar-
larca düzenlenmiş olan ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan
tahlil raporlarına itibar edilerek, eşya yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez. Ancak bilgi-
sayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak belirlenmesi
halinde, yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşa-
ğıdaki cümleler eklenmiştir. 
“Ancak, (c) bendinin istisnası olarak, eşyanın aynı zamanda birden fazla ticaret politikası ön-
lemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olması
ya da aynı düzenleme kapsamında ülkesine göre farklı oranların belirlenmiş olması durumunda
menşe şahadetnamesi aranır. Menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi halinde, tahsil edilmesi
gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınarak işlem yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 239 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve
(c) bentleri ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Varış gümrük idaresince, eksik çıkan miktar üzerinden hareket gümrük idaresine
uyuşmazlık bildirilir. Eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden veya yanlış beyandan kay-
naklandığının, uyuşmazlık bildiriminden itibaren 28 gün içerisinde rejim hak sahibince hareket
gümrük idaresine ispat edilmesi gerekir. Bu süre yazılı başvuru halinde 28 gün daha uzatılabilir.
Eksikliğin sebebinin, süresi içerisinde ispat edilmesi halinde işlemler tamamlanır ve hareket
gümrük idaresince rejim ibra edilir. Eksikliğin sebebinin süresi içerisinde ispat edilememesi
halinde, gümrük vergileri ve diğer yüklerin tahsil edilmesinin yanı sıra, Kanunun 235 inci mad-
desinin beşinci fıkrasının (c) bendi uyarınca eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para ce-
zası uygulanır ve hareket gümrük idaresince rejim ibra edilir.

b) Varış gümrük idaresinde, sistemde kontrol sonucu girilmeden, yükümlüsünce eksik-
liğe ilişkin gümrük vergileri ve diğer yükler ile Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının
(c) bendi uyarınca eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezasının ödenmek istenmesi
ve bunların varış bildirimini müteakip üç gün içinde ödenmesi halinde, varış gümrük idaresi
sistem üzerinden uyuşmazlığın çözümünün beklenilmediğini ve vergilerin ödendiğini içeren
mesajı hareket gümrük idaresine gönderir. Bu durumda, hareket gümrük idaresince ilave bilgi
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ve belge aranmaksızın rejim ibra edilir. Bu süre içinde gerekli ödemenin yapılmaması halinde
varış gümrük idaresi kontrol sonucunun uygun olmadığını ve uyuşmazlığın hareket gümrük
idaresince çözüleceğini belirtir ve işlemler (a) bendine göre yapılır.

c) Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarılacak eşya için vergilerin tahsilini ve Ka-
nunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi uyarınca eşyanın gümrük vergilerinin
iki katı idari para cezasının uygulanmasını müteakip aracın çıkışına izin verilir.”

“a) Fazla çıkan eşya geçici depolama yeri veya antrepoya alınır; talep edilmesi halinde,
beyana konu diğer eşyanın gümrük işlemlerine devam edilir. Beyannameye ekli fatura ve ticari
belgelerde kayıtlı bilgilerden fazlalığın yanlış beyan sebebiyle ortaya çıktığı anlaşılırsa, fazla
eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunulmasına izin verilir. Aksi halde, fazlalığın mahrecindeki
fazla yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının, 28 gün içerisinde ispat edilmesi ge-
rekir. Bu süre yazılı başvuru halinde 28 gün daha uzatılabilir. Yükümlüsünce süresi içerisinde
ispat edilmesi halinde, fazla eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunulmasına izin verilir. Süresi
içerisinde ispat edilememesi halinde, Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi
uyarınca işlem yapılır. Her iki durumda da, varış gümrük idaresince hareket gümrük idaresine
bildirimde bulunulmasını müteakip hareket gümrük idaresince rejim ibra edilir.

b) Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarılacak eşya için, fazla çıkan eşya ile beyan
edilen eşyanın aynı olması durumunda, tespit edilen fazlalık transit refakat belgesine ve sisteme
gerekli açıklamalar yapılarak kaydedilir ve transit rejimi sonlandırılarak eşyanın Türkiye Güm-
rük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Ayrıca, hareket veya giriş gümrük idaresine bilgi
verilir. Çıkış gümrük idaresinde, beyan edilen serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilaveten
farklı eşya tespit edilmesi halinde ise, durum transit refakat belgesine ve sisteme gerekli açık-
lamalar yapılarak kaydedilir, transit rejimi sonlandırılarak beyan edilen eşyanın Türkiye Güm-
rük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir, ancak farklı çıkan eşyanın yurtdışına çıkışına izin
verilmez. Farklı eşya bulunması durumunun mahrecindeki yüklemeden veya yanlış beyandan
kaynaklandığının 28 gün içerisinde ispat edilmesi gerekir. Bu süre yazılı başvuru halinde 28
gün daha uzatılabilir. Yükümlüsünce süresi içerisinde ispat edilmesi halinde, bu eşyanın yurtdışı
edilmesine ya da transit rejimine tabi tutulmasına izin verilir. Süresi içerisinde ispat edileme-
mesi halinde, Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi uyarınca işlem yapılır.
Ayrıca, hareket veya giriş gümrük idaresine bilgi verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 240 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“b) Hareket/transit gümrük idaresinde tatbik edilen orijinal mührün sağlam olmaması
veya sökülmüş olması ya da eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde boşaltıldığı veya değiş-
tirildiğine ilişkin kanaatin oluşması durumunda, gümrük vergileri ve diğer yüklerin tahsil edil-
mesine yönelik tahsilat işlemi başlatılır ve Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c)
bendi uyarınca eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası uygulanır. Tahsilat henüz
gerçekleşmeden hareket gümrük idaresince araştırma başlatılması durumunda, tahsilat talebinde
bulunulur. Hareket gümrük idaresince araştırma başlatılmadan ya da araştırma başlatılıp varış
gümrük idaresince araştırmaya cevap verme süresi dolmadan önce vergi ve diğer yüklerin tahsil
edilmesi durumunda, vergilerin ödendiğini içeren mesaj hareket gümrük idaresine gönderilir.”

“Bu fıkra kapsamındaki eksiklik ve fazlalık durumlarında Kanunun 235 inci maddesinin
beşinci fıkrasının (c) veya (d) bentleri uyarınca işlem yapılmaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 241 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, hareket gümrük

idaresinden sevk edilmesinden sonra varış gümrük idaresine varışından önce yapılan kontrolü
veya muayenesi sonucunda beyana göre eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi halinde söz ko-
nusu tespiti yapan idare tarafından, 239 uncu ve 240 ıncı maddelerin ilgili fıkraları ile bu madde
kapsamında varış gümrük idaresince yapılacağı belirtilen işlemler gerçekleştirilir.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 243 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 243 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve varış gümrük idaresine

karayolu ile sevk edilmek üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşya-
nın, giriş gümrük idaresinde yapılan kontrol veya muayene sonucunda, beyan edilenden belirgin
bir şekilde farklı cinste olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tes-
piti hâlinde fiilin niteliğine göre Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) veya (b)
bentleri uyarınca idari para cezasının uygulanmasını müteakip eşyanın sevkine izin verilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 316 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır. 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 347 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir.
“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından işletilen antrepolarda, gümrük ida-
resinden izin alınması gerekmeksizin farklı beyanname muhteviyatı eşya bir arada istiflenmek
suretiyle depolanabilir, ancak antrepo rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edildiğine yönelik bir
tespitte bulunulması halinde gümrük idaresince ihlalin niteliği de göz önünde bulundurularak
bu şekilde işlem yapılmasına kısıtlama getirilebilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 380 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içeri-

sinde beş milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlüler tarafından kısmi
muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen eş-
yanın yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumda, rejime giriş
gümrük idaresince geçici ithalat izin süresi dokuz ay uzatılır. Süre uzatımı sonunda, geçici ithal
eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinde kullanımının devam ettiği durumda, gümrük idaresine
yeni bir izin başvurusunda bulunulur, gümrük idaresince geçici ithal eşyasının rejim altında
kalma süresi azami yirmi dört ay olarak belirlenir ve bu durumda eşyaya rejim hükümleri ye-
niden uygulanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 388 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 388 – (1) Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın izin hak sahibi

veya temsilcisi tarafından yeniden ihracından veya başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya
kullanıma tabi tutulmasından sonra teminatın çözülmesi için giriş işlemini yapan gümrük ida-
resine dilekçe ile başvurulması gerekir. Başvuru üzerine, ilgili gümrük beyannameleri incele-
nerek giren eşyanın şartlarına uygun olarak yeniden ihraç edildiğinin veya başka bir gümrükçe
onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğunun anlaşılması durumunda teminat çözülür.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 390 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 444 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.
“d) Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak ve geri

getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı, Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eş-
yası Beyan Formu ile yapılabilir.”  

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı
listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya
kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 496 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 496 – (1) Teminatı veren, verdiği teminatın, idare amirinin izniyle kısmen

veya tamamen başka bir teminat ile değiştirilmesini isteyebilir.
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(2) Daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için
verilmiş olan teminatın değiştirilmesinin talep edilmesi halinde yeni teminat mektubunun
Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri de içermesi gerekir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 497 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 497 – (1) Gümrük işlemleri dolayısıyla, vergilerin teminatı olarak kabul edi-

lebilecek teminat mektupları, idareye ibraz olunduktan sonra, ait oldukları tahakkuku yapılmış
vergiler tutarını karşılayıp karşılamadıkları incelenir ve teminat mektupları Ek-77’de yer alan
örneğe uygun görüldüğü takdirde kabul edilir. Götürü teminat sisteminden yararlanmak için
ibraz edilmiş teminat mektupları ise 494 üncü madde uyarınca belirlenecek teminat tutarını
karşılamaları ve Ek-77/A’da yer alan örneğe uygun görülmeleri; toplu teminat sisteminden ya-
rarlanmak için ibraz edilmiş teminat mektupları ise Ek-77/B’de yer alan örneğe uygun görül-
meleri durumunda kabul edilir.

(2) Elektronik imza ile oluşturulan,  gümrük idarelerince kabul edilecek elektronik te-
minat mektuplarının işleme alınmasına ilişkin standartları, formatı ve kuralları belirlemeye Ba-
kanlık yetkilidir.

(3) Teminat mektuplarının kağıt olarak düzenlenmesi halinde bu teminat mektupları
ayniyet alındısı karşılığında Bakanlık adına ilgili muhasebe birimine teslim edilir.

(4) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu
senetler yerine düzenlenen belgeler ile dövizin kabulü birinci fıkra hükmüne tabidir.

(5) Garanti mektupları, ilgili gümrük idaresinde muhafaza edilir.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 499 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gümrük beyannamesinin iptalinin eşyanın tesliminden önce yapılması halinde ödenmiş güm-
rük vergilerinin geri verilmesine ilişkin talebin Kanunun 46 ncı maddesinde ve 70 inci mad-
desinin ikinci fıkrasında; diğer iptal durumlarında iptal sebebine göre 124 üncü, 125 inci,
127 nci ve 129 uncu maddelerde belirlenen süreler içerisinde yapılması gerekir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 500 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük vergilerinin;
a) 500.000 TL’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili güm-

rük müdürlükleri,
b) 5.000.000 TL’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük

ve dış ticaret bölge müdürlükleri,
c) 5.000.000 TL’nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Ba-

kanlık,
yetkilidir.”
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 502 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük vergilerinin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusu,
bu vergileri ve cezaları ödeyen veya ödemekle yükümlü olan kişi veya bunların temsilcileri
veya hak ve yükümlülükleri devralan kişi tarafından Ek-78’de yer alan Geri Verme veya Kal-
dırma Başvurusu Formu ile elektronik olarak ilgili gümrük idarelerine yapılır. Bu Forma gerekli
belgeler de elektronik ortamda eklenir.”
“Tek başvuru kapsamı bir beyanname ve bu beyannameye bağlı ceza kararı ile bir ek tahakkuk
ve buna bağlı ceza kararı için 500 üncü madde uyarınca geri verme veya kaldırma işlemini
yapmaya yetkili idarenin tespiti toplam tutar dikkate alınarak yapılır. Konusu ve gümrük ida-
resinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla birden
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fazla beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı için elektronik ortamda tek bir başvuru formu ile
başvuru yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir. Bu durumda yetkili
gümrük idaresinin belirlenmesinde her bir beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararındaki tutar
ayrı ayrı dikkate alınır.”

“(4) Geri verme veya kaldırma başvuru formu, Ek-78’de yer alan bilgileri içerir ve bu
ekin doldurulmasına ilişkin açıklama notlarına uygun olarak elektronik ortamda düzenlenir.
Eksik bilgi ve/veya belge bulunması halinde tamamlanması için ilgili gümrük idaresi bir süre
belirleyebilir. Bu süreye uyulmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılarak başvuru sahibi
derhal bu durumdan haberdar edilir. Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde süresi içerisinde
bu durumu kanıtlayan belge ile müracaat edilmesi üzerine gümrük idaresince ek süre verilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 504 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 505 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Geri verme veya kaldırma işleminde sistem üzerindeki veriler esas alınır. Başvuru
sırasında elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler gerektiğinde her bir beyanname, ek ta-
hakkuk veya ceza kararına ilişkin olarak incelenmek ve sorgulanmak üzere sistemde tutulur.
Ancak,  menşe ve dolaşım belgeleri gibi aslı ibraz edilmesi gereken belgeler geri verme süre-
cinin tamamlanmasını müteakip ilgili olduğu beyannameye ilişkin dosyada saklanır.” 

“(3) Gümrük vergileri, yükümlülerin dahili vergiler açısından gider kalemi olması ne-
deniyle, nakden veya mahsup suretiyle geri verilmesine karar verilen gümrük vergileri, yü-
kümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 512 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Geçici depolama yeri açmak üzere başvuran gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yö-
netim kurulu başkanı ve üyeleri ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek
kişilerin, affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu dü-
zenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamu güvenine karşı suç-
lar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, zimmet, irtikâp, denetim görevinin ihmali, gü-
veni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan ta-
nıklık, yalan yere yemin, suç uydurma ve iftira, ihaleye fesat karıştırma, suç delillerini yok et-
me, gizleme veya değiştirme, edimin ifasına fesat karıştırma, muhafaza görevini kötüye kul-
lanma suçları ile vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarına ilişkin 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine (1/1/1999 tarihinden önceki
dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde), 21/3/2007 tarihli
ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa (mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Ka-
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanununa), 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak-
kında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun mülga ek 5 inci
maddesine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Dü-
zenlenmesine Dair Kanunun mülga 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, 11/10/2006 tarihli
ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna ve 12/6/1933 tarihli
ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama suçlarından 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklan-
masının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanunda,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna, mülga

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                   1 Nisan 2020 – Sayı : 31086



1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanununa, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Ka-
nuna muhalefetten ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suç-
lardan haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmaması şarttır.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “(tadiller dâhil)” ibaresi “(firmanın ortaklık yapısı ve sermaye dağılımının son halini
gösteren)” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Ticaret Sicil Gazetesi ve imza
sirküleri” ibaresi “birinci fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler” şeklinde değiş-
tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Geçici depolama yeri açma izni almak üzere başvuracak limited veya anonim şir-
ketlerin, gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu ile vergi mevzuatı uyarınca
kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması şarttır.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan “imza sirküleri” ibaresi “imza
sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli örneği” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yö-
netim kurulu başkanı ve üyeleri ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek
kişilerin, affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu dü-
zenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamu güvenine karşı suç-
lar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, zimmet, irtikâp, denetim görevinin ihmali, gü-
veni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan ta-
nıklık, yalan yere yemin, suç uydurma ve iftira, ihaleye fesat karıştırma, suç delillerini yok et-
me, gizleme veya değiştirme, edimin ifasına fesat karıştırma, muhafaza görevini kötüye kul-
lanma suçları ile vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarına ilişkin 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Ka-
nunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde), 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Ka-
nununa (mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna,
mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa), 1567 sayılı Türk
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun mülga
ek 5 inci maddesine, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine
Dair Kanunun mülga 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Ak-
lanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanuna, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 4208 sayılı
Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hak-
kında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanuna, mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nununa, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka-
nununa, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna muhalefetten ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamı suçlardan haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması
şarttır. 

(4) Limited şirketlerde ortaklar ile şirket müdürünün üçüncü fıkrada belirtilen suçlardan
haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması şarttır.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “eş-
yanın konulduğu antrepolarda” ibaresi “veya kıymetli maden ve kıymetli taşların konulduğu
antrepolar” şeklinde değiştirilmiştir. 
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MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 521 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “be-
şinci fıkrasında” ibaresi “sekizinci fıkrasında” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(6) Antrepo açma ve işletme yeri izni almak üzere başvuracak limited veya anonim
şirketlerin, gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu ile vergi mevzuatı uya-
rınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması şarttır.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 522 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Türkiye Gümrük Bölgesine denizyoluyla konteyner ile taşınarak getirilen ve giriş

gümrük idaresince miktar tespiti yapılmaksızın belgelerinde kayıtlı miktarlara göre antrepo
beyannamesi verilerek aynı gümrük müdürlüğüne bağlı bir gümrük antreposuna konteyner ile
sevk edilen eşyanın antrepoya alınması sırasında eşyanın kap adedinde antrepo rejimi beyanına
göre farklılık tespit edilmesi halinde, kullanıcıdan söz konusu farklılığın sebebinin 45 gün için-
de izah edilmesi istenir. Süresi içerisinde talepte bulunulması halinde bu süre gümrük idaresince
30 gün daha uzatılabilir. Söz konusu farklılığın kap adedinde eksikliğe ilişkin olması duru-
munda antrepo beyannamesinde gerekli düzeltme yapılarak (a) bendine, fazlalığa ilişkin olması
durumunda ise fazla çıkan eşya antrepo işleticisinin sorumluluğunda antrepoya alınarak (b)
bendine göre işlem yapılır. Eksiklik veya fazlalığa konu olmayan kaplara ilişkin gümrük iş-
lemleri devam ettirilir.

a) Eşyanın mahrecinden eksik yüklendiğinin ve eksikliğin kullanıcıdan kaynaklanma-
dığının süresi içinde kanıtlanamaması halinde eksik çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergileri kul-
lanıcıdan tahsil edilir ve ayrıca kullanıcı hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası
uyarınca işlem yapılır. 

b) Eşyanın mahrecinden fazla yüklendiğinin süresi içinde kanıtlanması halinde fazla
çıkan eşyanın ilgilisi tarafından gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına
izin verilir. Eşyanın mahrecinden fazla yüklendiğinin süresi içinde kanıtlanamaması halinde
fazla çıkan eşya Kanunun 177 nci maddesi kapsamında tasfiyeye tabi tutulur.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 523 üncü maddesinin on birinci fıkrasında yer alan
“dördüncü ve beşinci fıkrası” ibaresi “sekizinci fıkrası” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) Şirket hisselerinin devri durumunda, 10 iş günü içerisinde Gümrük Müdürlüğüne
bilgi verilir. Şirket sermayesinin % 10 veya fazlasının devredilmesi durumunda, devralan ki-
şilere ilişkin 518 inci maddenin üçüncü ve yedinci fıkraları hükümleri uygulanır. Bu hükümlerin
sağlanamaması durumunda, yürürlükte olan mevzuata uygun şartlar sağlanıncaya kadar antre-
poya eşya girişine izin verilmez.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 524 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “güm-
rük idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya aynı Bölge Müdürlüğü bağlantısı farklı
gümrük idaresi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğe 580 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Yanlış izahat verilmesi
MADDE 580/A – (1) Yükümlüler, gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygu-

lanması hakkında Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası bağlamında izahat talep edebi-
lirler. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde Ka-
nunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez ve faiz uygulan-
maz. 

(2) Birinci fıkra kapsamında işlem yapılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması ge-
rekir:

a) Yükümlünün bu konuda yazılı talebinin bulunması. 
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b) Talebin gerekli ve yeterli bilgileri içermesi.
c) Talebin başkalarının işlemlerine ilişkin olmaması.
ç) Talep konusu işlemin yargıya intikal etmiş olmaması.
d) Talep konusu hakkında araştırma, inceleme veya soruşturma bulunmaması.
e) Talebin somut bir olaya dayanması.
f) Talebe konu işlemin sonuçlanmamış olması.
g) Talebin tarife ve menşe tespitine ilişkin olmaması.
ğ) Talebin gümrük idaresinde yürütülen bir işleme ilişkin olmaması.
(3) Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında verilen bağlayıcı tarife bilgisi ve bağlayıcı

menşe bilgisine ilişkin talepler ile sözlü, yazılı olarak veya internet aracılığıyla 1/11/1984 tarihli
ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan talepler bu madde kapsamında değerlendiril-
mez.

(4) İkinci fıkrada belirtilen talepler, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yapılır.
Bölge müdürlüklerince başvuruya ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak konuya
ilişkin görüş ile birlikte Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Verilen izahat
ilgiliye bildirilir. İzahat bildirildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. İkinci fıkradaki belirtilen
şartları taşımayan başvurular Bölge Müdürlüğünce doğrudan sonuçlandırılır. 

(5) İzahat verilmesine esas olan mevzuat hükümlerinde değişiklik olması ve verilen
izahatın söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması durumunda yeni düzenlemenin
yapıldığı tarihten itibaren birinci fıkra kapsamında işlem yapılmaz.

(6) Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanılarak verilen izahat verildiği
tarihten itibaren geçersizdir. 

(7) Yeniden yapılan değerlendirme neticesinde, verilen izahat iptal edilebilir veya de-
ğiştirilebilir. Değiştirildiği veya iptal edildiği yükümlüye bildirilen izahat ile ilgili olarak bil-
dirildiği tarihten itibaren birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(8) İzahat, izahat talep eden kişi tarafından verilen bilgi ve belgeler çerçevesinde ve sa-
dece başvuru sahibi için izahat niteliği taşır. 

(9) İzahat, karar niteliği taşımaz ve itiraza konu olmaz. 
(10) 196 ila 201 inci maddeler ve 588 inci madde çerçevesinde Bakanlık laboratuvar-

larınca düzenlenen tahlil raporlarına göre tarife beyanında bulunulduğu, ancak daha sonra ya-
pılan tahlil sonucunda eşyanın farklı bir tarifede sınıflandırılması gerektiğinin belirlendiği du-
rumlarda Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.  

(11) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerince verilen tarife bilgisi kapsamında
tespit edilen tarifenin gümrük idaresi tarafından sonradan değiştirilmesi durumunda Kanunun
231 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.” 

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularına ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 15 – (1) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 26 ncı

maddenin ikinci fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adlarına onaylanmış kişi statü belgesi düzenlenmiş
kişiler için, belge geçerlilik süresi sonuna kadar uygulanmaz.

Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ithalat-

larda menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük
gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı
aylık süre ve varsa ek süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş menşe şahadetnamesinin
ibraz edildiği durumlar ile ilgili olarak 38 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine
göre işlem yapılır.
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(2) Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve bu maddenin
yürürlüğe girmesinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan, beyanname ekinde eşyanın men-
şeini tevsik eden uygun belgesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave
gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik
ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın, Avrupa Birliği menşeli olduğunu tevsik
eden menşe şahadetnamesinin veya Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçe-
vesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğunu tevsik eden
tedarikçi beyanının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde
gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK:80’in I. BAŞVURU İÇİN ARA-
NACAK BİLGİ VE BELGELER başlığının 1 inci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiş ve
II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER başlığının B- ÖZELLİK ARZ
EDEN EŞYANIN DEPOLANDIĞI ANTREPOLARIN ÖZELLİKLERİ alt başlığında yer alan
10 uncu ve 11 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“s) Firmanın ortaklık yapısı ve ödenmiş sermaye durumunu gösterir yeminli mali mü-
şavir raporu,

ş) Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı.”
“10. Beyaz ürün geçen boru hatlarında, ana giriş borusunda eşyanın akışını ve rengini

görebilmek için ana borunun/boruların dağıtım merkezine yakın uygun bir yerinde gözetleme
camı bulunması,

11. Bir borudaki eşyanın niteliğinin belirlenebilmesi için; yetkili kurum ve kuruluşlar-
dan alınacak teknik raporda belirtilen sayıda numune alma yeri bulunması,”

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 82’nin 12 ve 13 numaralı satırları
yürürlükten kaldırılmış, 15 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke aşağıdaki
satırlar eklenmiştir.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin Ek-77’si, EK 77/A’sı ve EK 77-B’si ekteki şekilde
değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-77/C eklenmiştir.

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin EK 78’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 47 – Bu Yönetmeliğin;
a) 5 inci, 30 uncu, 31 inci ve 46 ncı maddeleri yayımı tarihinden iki ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
MADDE 48 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
27- 30/6/2015 29402
28- 20/8/2015 29451
29- 22/1/2016 29601
30- 13/2/2016 29623
31- 29/3/2016 29668
32- 7/10/2016 29850
33- 12/1/2017 29946
34- 1/8/2017 30141
35- 22/3/2018 30368
36- 3/1/2019 30644
37- 2/5/2019 30762
38- 24/5/2019 30783
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Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan
tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici
ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, alınacak önlemleri ve üretici
ve dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-
nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna,  10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 441 inci ve 452 nci maddelerine ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü,
c) Denetmen: Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcısını,
ç) Duyusal inceleme: Ürünün herhangi bir test ve/veya muayene işlemine tabi tutul-

masından önce, denetmenin duyularını veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme
araçlarını kullanarak yapılan incelemeyi,

d) Düzeltici faaliyet: Bir ürünün ilgili teknik düzenlemeye aykırılığının veya güven-
sizliğinin verilen süre içinde üretici tarafından giderilmesi faaliyetini,

e) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
f) Güvensiz ürün: Duyusal inceleme veya test ve/veya muayene yoluyla insan sağlığı,

can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve çevre bakımından güvenli olmadığı tespit
edilen ürünü,

g) Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazır-
lanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

ğ) Numune alma etiketi: Test ve/veya muayene için alınan numunelere iliştirilen veya
yapıştırılan numuneye ait bilgileri, tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan belgeyi,

h) Şahit numune: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilmek üzere
alınan numunenin zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz olması duru-
munda başvurulmak üzere alınan numuneyi,

ı) Şube müdürlüğü: Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğünü,
i) Tutanak: Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir.

Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; Türk Standardları
Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilen bir Avrupa standardına karşılık gelen
ulusal standartlar veya mevcut olması halinde Avrupa Birliği teknik özellikleri; bunların ol-
maması halinde ise Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilen
diğer ulusal standartlar veya ilgili sektördeki sağlık ve güvenlik konularına ilişkin iyi uygulama
kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate
alınarak değerlendirilir.

(2) Bakanlık, sorumlu olduğu ürünlere ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini,
denetmenler aracılığıyla yürütür, denetim sonuçlarına göre gerekli önlemleri alır ve idari yap-
tırım uygular. Bakanlık, alınacak önlem ve uygulanacak yaptırımlar konusunda orantılılık il-
kesine uygun olarak hareket eder; alınacak tedbirlerin, önlenmesi amaçlanan tehlikenin boyutu,
niteliği ve gerçekleşme olasılığı ile orantılı olmasını sağlar.

(3) Bakanlık, sorumlu olduğu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini, yıllık denetim
planının yanı sıra re’sen veya ihbar/şikâyet üzerine yapar.

(4) Ürünün teknik düzenlemeye aykırılığı veya güvensizliği konusunda yapılan her
türlü ihbar, şikâyet, ürün sebebiyle meydana gelen kazalar ve ürün hakkında elde edilen diğer
bilgiler piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılır.

(5) Satış veya kiralama amacıyla yazılı basın, radyo, televizyon, internet ve benzeri ile-
tişim araçlarında reklam ve ilanları yer alan ürünler de piyasaya arz edilmiş kabul edilir.

(6) Denetim, ürünlerin bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edildiği, satıldığı ve
dağıtıldığı her yerde, depo, işyeri, nakil araçları ve gerektiğinde üretim tesislerinde, işlendikleri,
ambalajlandıkları, montaj veya dolum yapıldıkları yerlerde yapılır.

(7)  Denetim sonucunda ortaya çıkan aykırılıklarda sorumluluk, dağıtıcının teknik dü-
zenlemelerde yer alan yükümlülükleri saklı kalmak üzere, üreticiye aittir. Dağıtıcının iş yerinde
yapılan denetimde, üreticinin veya tedarikçinin unvanı ve adresi tespit edilir.

(8) Üreticinin Türkiye dışında olması halinde yetkili temsilci ve/veya ithalatçı muhatap
alınır ve bunlar da üretici ile aynı sorumluluğu taşır.

(9) Genel Müdürlük, denetimlerin koordinasyonunu ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini
sağlar. Genel Müdürlük bu doğrultuda gerekli önlemleri almak ve uygulamaları koordine et-
mekle görevlidir. Genel Müdürlük, numune alımı da dâhil olmak üzere il veya bölge bazında
denetime tabi olacak ürün, risk, firma ve benzeri verileri içeren sektörel denetim programları
hazırlar, uygular ve bu programları periyodik olarak günceller.

(10) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında üreticiler ve dağıtıcılar tarafından
yetkili kuruluşlara, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği çerçe-
vesinde akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış uygunluğu gösteren
belgeler ile test raporlarının sunulması halinde, Bakanlık bu belge ve raporları dikkate alır.
Türkiye'de veya karşılıklılık ilkesi saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yer-
leşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş belgeler ve test raporları, kuruluşun
yeterliliğine ilişkin gerekçelerle reddedilemez.

1 Nisan 2020 – Sayı : 31086                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Denetimlerin yapılması

MADDE 6 – (1) Teknik düzenleme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, piyasa gözetimi
ve denetimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Denetimler, Genel Müdürlük tarafından ürünlere ve bu ürünlerin muhtemel kullanı-
cılarına ilişkin yapılan risk analizi sonucunda belirlenen yıllık denetim planı uyarınca yürütü-
lür.

b) Re’sen veya ihbar/şikâyet üzerine yapılacak denetimlerde, şikâyete konu ürün hak-
kında daha önce denetim yapılıp yapılmadığı veya teste gönderilip gönderilmediği gibi husus-
ların ön incelemesi tamamlandıktan sonra denetimlere başlanır.

(2) Denetimlerin iki denetmen tarafından yürütülmesi esastır. İhtiyaç halinde denetime,
daha fazla sayıda denetmen katılabilir.

Denetimin şekli

MADDE 7 – (1) Piyasa gözetimi ve denetimi, durumun gereklerine göre, aşağıdaki hu-
suslardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır:

a) Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme,
b) İlgili teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, 5 inci maddenin birinci fıkrası çer-

çevesinde yapılan inceleme,
c) Duyusal inceleme,
ç) Test ve/veya muayene.
(2) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında ürünün uygunluk değerlendirme

işlemlerinde yer almayan test, muayene veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından da
yararlanılabilir. Uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluş haricinde ürünün test ve/veya mua-
yenesini yapacak kuruluş yoksa denetmenin gözetimi ve denetiminde, bu kuruluşta veya üre-
ticinin laboratuvarında yahut bir başka üreticinin laboratuvarında ürünün test ve/veya muaye-
nesi yaptırılır. Ancak, test ve/veya muayene sonucuna göre karar verme yetkisi bölge müdür-
lüğüne aittir.

Tutanak ve kayıt işlemleri

MADDE 8 – (1) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında düzenlenecek tutanağın şekil
ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Şube müdürlüğü, denetim faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgelerin piyasa
gözetimi ve denetimine ilişkin verilerinin saklandığı elektronik ortama aktarılmasını sağlar.

(3) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında kullanılan tutanaklar, elektronik ortamda ha-
zırlanıp elektronik imza ile imzalanabilir.

Numune alma

MADDE 9 – (1) Denetmen, gerekli gördüğü takdirde, her türlü test ve/veya muayeneyi
yaptırmak üzere denetlenen ürünlerden numune alır. Ürünün yapısına ve özelliğine göre, test
ve/veya muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere, numune alınması fiilen mümkün
olmayan haller hariç, üretici veya dağıtıcıdan bedeli ödenmeden biri şahit numune olmak üzere
en fazla üç takım numune alınır.

(2) Numune alınması halinde, denetim esnasında tutanağın ilgili bölümü doldurulur.
Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmadan açılamayacak şekilde, denetmen tarafın-
dan üretici veya dağıtıcı ile birlikte hazırlanır ve üzerlerine tarafların isim, unvan ve imzaları
ile numuneye ilişkin bilgileri taşıyan numune alma etiketi konulur.
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(3) Alınan numunelerin bir takımı ile tutanağın bir nüshası üreticiye veya dağıtıcıya
teslim edilir. Şahit numune şube müdürlüğünce muhafaza edilir. Alınan numunelerin başka
yere taşınması veya korunması güç yahut sakıncalı ise durum tutanağa yazılarak numuneler
saklanmak üzere yediemin sıfatıyla üretici veya dağıtıcıya bırakılır. Test ve/veya muayene ya-
pılması için alınan numunenin bir takımı ile tutanağın bir nüshası, Genel Müdürlükçe belirlenen
test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilir. Test, muayene ve/veya belgelen-
dirme kuruluşu tetkikleri en kısa zamanda yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu
birer nüsha halinde Genel Müdürlüğe ve bölge müdürlüğüne sunar. Bu raporlar ayrıca elektro-
nik posta ile Genel Müdürlüğe ve bölge müdürlüğüne iletilir.

(4) Numune almanın mümkün olmadığı ya da taşınamayan ürünler için test ve/veya
muayene işlemleri, denetmenin gözetiminde, ürünün bulunduğu yerde, üretici veya dağıtıcının
katılımı ile Genel Müdürlükçe belirlenen test, muayene veya belgelendirme kuruluşuna yaptı-
rılır. Üretici veya dağıtıcının bulunmaması, test ve/veya muayene işlemlerinin gerçekleştiril-
mesine engel teşkil etmez.

(5) Ürünlerin, uzaktan iletişim araçları kullanılarak piyasaya arz edildiği sistemlerde
yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında da numune alınabilir. Ancak bu
durumda, numunenin denetmen tarafından alınması, tutanağın karşı tarafla birlikte hazırlanıp
imzalanması, numunenin numune torbasına konularak mühürlenmesi ve üzerine numune alma
etiketi konulması şartları aranmaz.

Test ve/veya muayene sonucunda yapılacak işlemler

MADDE 10 – (1) Test, muayene ve taşıma masrafları Genel Müdürlüğe aittir.
(2) Test ve/veya muayene sonucunda, numunenin uygun çıkması halinde;
a) Numunenin niteliğini kaybetmemesi durumunda, şube müdürlüğü üretici veya da-

ğıtıcıya bildirimin yapıldığı tarihten itibaren numunelerin geri alınması veya aldırılması için
otuz gün süre verir. Bu süre içinde alınmayan numuneler, Defterdarlıklara intikal ettirilir. Bu
durumda üretici veya dağıtıcı numune bedelini talep edemez.

b) Numunenin niteliğini kaybetmesi durumunda, bu husus şube müdürlüğünce üretici
veya dağıtıcıya bildirilir. Numune bedeli, Genel Müdürlük tarafından numunenin alındığı fir-
maya ödenir. Şahit numuneyle ilgili (a) bendindeki usule göre işlem yapılır.

(3) Test ve/veya muayene sonucunda numunenin güvensiz çıkması durumunda;
a) Testi yaptırılan numune, niteliğine göre uygun koşullarda ve uygun bir süreyle test

kuruluşunda muhafaza edilir ve numunelerin teslim alınması için üreticiye veya dağıtıcıya bil-
dirimde bulunulur. Bildirimi takiben otuz gün içinde üretici tarafından alınmayan numuneler,
şube müdürlüğü tarafından Numune Bertaraf  Tutanağı düzenlenerek bertaraf edilir veya etti-
rilir. Üreticinin teslim aldığı güvensiz numuneler, ilgili mevzuata uygun ve güvenli hale geti-
rilmeden piyasaya arz edilemez.

b) Güvensizlik nedeniyle uygulanacak idari yaptırım kararının kesinleşmesinden sonra
şahit numuneye, (a) bendindeki usule göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aykırılık Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yaptırımlar

Teknik düzenlemeye aykırılık

MADDE 11 – (1) İlgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen piyasadaki
ürünler için,
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a) İnsan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına ve sağlığına ve çev-
reye bir tehdit oluşturmaması koşuluyla düzeltilebilir teknik düzenlemeye aykırılıkların gide-
rilmesi amacıyla, düzeltici faaliyet planını on beş gün içinde sunması için üreticiye bildirim
yapılır. Bu süre içinde başvuru yapmayan üreticinin düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul
edilir.

b) (a) bendi uyarınca, ürünün teknik düzenlemeye aykırılığını gidermek için düzeltici
faaliyet planı sunmayan veya düzeltici faaliyet planı sunan ancak verilen süre sonunda uygun-
suzluğu gidermeyen üreticiye bölge müdürlüğünce Kanunda belirtilen idari para cezası uygu-
lanır.

c) Üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet planı, gerektiğinde değişiklik yapılarak
bölge müdürlüğü tarafından onaylanır ve üreticiye tebliğ edildiği tarihten itibaren geçerli olmak
üzere teknik düzenlemeye aykırılığın niteliği, ürünün özelliği ve piyasadaki yaygınlığı değer-
lendirilerek altı ayı geçmemek üzere düzeltme süresi verilir.

ç) Denetim sonucunda teknik düzenlemeye aykırılığın giderilmesi için süre verilmiş
olan bir ürüne aynı aykırılık için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda aykırılığın
mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle giderilemediğinin kanıtlanması halinde altı ayı geçmemek
üzere ek süre verilir.

d) Teknik düzenlemeye aykırılık nedeniyle verilen sürelerin takibi ile düzeltme faali-
yetinin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü şube müdürlüğü tarafından yapılır.
Düzeltme işlemleri sonucunda teknik düzenlemeye uygun hale getirildiği kanıtlanan ürünler
tekrar piyasaya arz edilebilir.

(2) Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen bel-
gelerin gerçeği yansıtmadığının, tahrif veya taklit edildiğinin tespit edilmesi halinde Cumhu-
riyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde,
dava zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla Kanunda öngörülen idari para cezası uygula-
nır.

(3) Uygunluk işaretinin ve belgelerinin ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ebat, gö-
rünürlük, silinmezlik, iliştirilecek yer ve benzeri özellikler bakımından uygun olmadığının tes-
pit edilmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Güvensizlik
MADDE 12 – (1) Teknik düzenlemesine uygun olmayan ve güvensizlik şüphesine yol

açan ürünler ile ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olmakla birlikte duyusal in-
celeme sonucunda güvensizlik şüphesi uyandıran ürünler için tutanağın ilgili bölümü doldurulur
ve test ve/veya muayeneye başvurulur.

(2) İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi güvensizlik belirtisi ta-
şıyan ürünler için tutanağın ilgili bölümü doldurulur ve bu ürünlerin piyasaya arzı geçici olarak
durdurulur. Piyasaya arzın geçici durdurulması kararı, denetmenin önerisi üzerine şube mü-
dürlüğünce verilir. Kontrol sonucunda güvenli olduğu anlaşılan ürünler hakkındaki geçici dur-
durma kararı kendiliğinden kalkar. Güvenli olmayan ürünler hakkında alınan piyasaya arzın
geçici durdurulması kararı idari yaptırım kararı alınıncaya kadar geçerlidir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen işlemler sonucunda, duyusal inceleme veya
test ve/veya muayene yoluyla güvenli olmadığı tespit edilen ürünler için Risk Değerlendirme
Komisyonu kararlarına uygun olacak şekilde bölge müdürlüğü tarafından;

a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,
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b) Piyasada bulunan ürünlerin toplatılması,

c) Ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilemediği ya da güvenli hale getirilmesi-

nin mümkün olmadığı durumlarda bertaraf edilmesi,

kararlarından uygun olanlar orantılılık ilkesi gözetilerek verilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen işlemler sonucunda duyusal inceleme veya test

ve/veya muayene yoluyla güvenli olmadığı tespit edilen ürünler için üretici hakkında bölge

müdürlüğünce Kanunda belirtilen idari para cezası uygulanır.

(5) Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler ile ilgili savunma alınabilmesi için üretici

ve/veya dağıtıcıya tebligat yapılır. Üretici ve/veya dağıtıcıya, savunma hakkını kullanabilmesi

için tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren on günlük süre tanınır.

(6) İnsan sağlığı ve güvenliğinin veya mevzuatla korunan diğer bir kamu yararının teh-

likede olduğu acil hallerde bu sürenin dolması beklenmeyebilir. Tebligat yapılmadan bir karar

alınması halinde, üretici ve/veya dağıtıcıya savunma hakkını kullanabilmesi için sonradan süre

tanınabilir.

(7) Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz edil-

mediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uygunluktan kay-

naklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.

(8) Üçüncü fıkrada alınması öngörülen ya da alınan önlemler, üretici ve/veya dağıtıcının

yapacağı savunma ve sağlayacağı bilgi ve belgeler dikkate alınarak değerlendirilir. Yaptırım

uygulanmasına ilişkin bölge müdürlüğünce hazırlanan tebligatta bu kararın dayandığı gerek-

çeler ile karara karşı başvurulabilecek yasal yollar gösterilmek zorundadır.

(9) Hakkında üçüncü fıkrada düzenlenen önlemler uygulanan üretici, ürünün güvenli

hale getirilmesi mümkün ise bunu ispat eden belgeler ve hazırladığı düzeltici faaliyet planı ile

birlikte, kararın kendisine tebliğinden itibaren on beş gün içinde bölge müdürlüğüne başvurur.

Bu süre içinde başvurmaması halinde, düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir. Bölge

müdürlüğü, üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet planında gerektiğinde değişiklik yapa-

rak onaylar. Bölge müdürlüğünce, güvensizliğin niteliği, ürünün özelliği ve piyasadaki yay-

gınlığı değerlendirilerek üreticiye altı ayı geçmemek üzere düzeltme süresi verilir. Düzeltme

süresi, faaliyet planının onayına ilişkin yazının üreticiye tebliğinden itibaren başlar.

(10) Güvensizliğin giderilmesi için süre verilmiş olan bir ürüne aynı aykırılık için tekrar

süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda aykırılığın mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle gi-

derilemediğinin kanıtlanması halinde altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

(11) Düzeltme süresi sonunda yapılan işlemler şube müdürlüğü tarafından değerlendi-

rilir. Şube müdürlüğü, gerekli görülmesi halinde, düzeltmeye tabi tutulan ürünün tarafsız bir

test ve/veya muayene kuruluşu tarafından test ve/veya muayenesini isteyebilir. Düzeltme iş-

lemleri sonucunda güvenli olduğu kanıtlanan ürünler tekrar piyasaya arz edilebilir.

(12) Güvenli hale getirilemeyen veya güvenli hale getirilmesi imkânsız olan ürünler,

üreticinin belirleyeceği yerde ve yöntemle denetmen gözetiminde bertaraf edilir. Şube müdür-

lüğünce, bertaraf edilen ürün miktarını, ürünün ne şekilde bertaraf edildiğini, bertaraf yerini,

tarihini ve tarafların ad ve soyadlarını içeren Ürün Bertaraf Tutanağı düzenlenir.

(13) Bu madde, teknik düzenlemesi bulunmayan ve güvenli olmadığı tespit edilen ürün-

lere de uygulanır.
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Güvensizliğin değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Bakanlık, güvensiz ürünlerin taşıdığı riskin derecesini belirlemek
amacıyla Genel Müdürlük bünyesinde Risk Değerlendirme Komisyonu oluşturur. Komisyonun
oluşumu ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Genel Müdürlükçe ürünlere ilişkin yapılacak risk değerlendirmesi, Avrupa Komis-
yonu Topluluk Hızlı Bilgi Sistemi rehber dokümanı referans alınmak suretiyle; ürünün tanımı,
niteliği, neden olabileceği tehlikeler, ürünün hedeflediği tüketiciler, yaralanmanın şiddeti, ya-
ralanmanın gerçekleşme ihtimali gibi etkenler göz önünde bulundurularak yapılır.

(3) Bölge müdürlüğü, Risk Değerlendirme Komisyonunca yapılacak risk değerlendir-
mesi neticesinde güvensizliğe konu üründeki riskin derecesine göre gerekli önlemleri almaya
karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

Bölge müdürlüğünün görev, yetki ve yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) Bölge müdürlüğünün piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin görev,
yetki ve yükümlülükleri şunlardır:

a) Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünlerin piyasaya arzı veya da-
ğıtımı aşamalarında yahut ürün piyasada iken güvenli olup olmadığını denetlemek ve gerçek-
leştirilen denetimlere ilişkin her türlü veriyi aylık olarak Genel Müdürlüğe iletmek.

b) Denetimler sonucunda teknik düzenlemeye aykırı olduğu veya güvenli olmadığı an-
laşılan ürünlerin üreticileri hakkında Kanunda belirtilen idari yaptırımları uygulamak ve so-
nucundan Genel Müdürlüğe bilgi vermek.

c) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir şekilde yü-
rütmek.

ç) Denetim yapılan bölgelerde elde edilen ürün veya sektör bazlı firma verilerinin Genel
Müdürlüğe iletilmesini ve bu verilerin periyodik olarak güncellenmesini sağlamak.

d) Gerekli görülen durumlarda piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkin olarak
gerçekleştirilmesini teminen ihtiyaçlarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini Genel Müdürlüğe
iletmek.

Şube müdürlüğünün görev, yetki ve yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Şube müdürlüğünün piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin görev,
yetki ve yükümlülükleri şunlardır:

a) Denetimleri, Genel Müdürlük tarafından iletilen yıllık denetim planı ve benzeri do-
kümanlar ile şube müdürlüğüne ulaşan şikâyetler doğrultusunda gerçekleştirmek.

b) Gerekli görülen durumlarda piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkin olarak
gerçekleştirilmesini teminen ihtiyaçlarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini bölge müdürlüğüne
iletmek.

c) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir şekilde yü-
rütmek.

ç) Denetim yapılan bölgelerde elde edilen ürün veya sektör bazlı firma verilerinin bölge
müdürlüğüne iletilmesini ve bu verilerin periyodik olarak güncellenmesini sağlamak.

d) Tüketicilere bilgi vermek ve ilgililerin şikâyetlerini ulaştırabilmeleri amacıyla yardım
masaları kurmak.
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e) Teknik düzenlemeye aykırılık nedeniyle verilen sürelerin takibi ile düzeltme faali-
yetinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

f) Ürünün güvenli olmadığına dair kesin belirti bulunması halinde piyasaya arzın geçici
durdurulması kararı almak.

g) Güvenli olmayan ürünlere ilişkin piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararla-
rının yerine getirilip getirilmediğini üretici nezdinde ve piyasada izlemek, kontrol etmek ve
sonucundan bölge müdürlüğüne bilgi vermek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Üreticinin ve Dağıtıcının Yükümlülükleri

Üreticinin yükümlülükleri

MADDE 16 – (1) Üreticinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Denetmenin talep etmesi halinde tüm bilgi ve belgeleri denetmene sunmak, üretim

yerlerinin ve depolarının adreslerini vermek ve bu yerlerde gerekli tespitleri yapmasını sağla-
mak.

b) Denetim görevinin gereği gibi yürütülmesi için denetmene görevi süresince uygun
bir çalışma yeri sağlamak; uygun yer bulunamadığında veya denetime uygun koşullar oluştu-
rulmadığında, denetmenin isteği üzerine ürüne ait tüm dosya ve belgeleri denetmenin çalışma
yerine getirerek kendisine teslim etmek.

c) İlgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürü-
nün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik dü-
zenlemede belirtilen süreyle, bu sürenin belirtilmemesi halinde on yıl boyunca muhafaza etmek
ve istenilmesi halinde denetmene ibraz etmek.

ç) Piyasaya arzın geçici veya sürekli yasaklanması, piyasada bulunan ürünlerin topla-
tılması, ürünlerin kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi kararı verilmesi durumunda, stokla-
rında ve piyasada bulunan ürünlerin markası, modeli, seri veya parti numarası, sayısı ve dağı-
tıldığı yerlere dair bilgi ve belgeleri vermek.

d) Piyasaya arzın geçici olarak durdurulması halinde tüm satış ve dağıtım noktalarını
bilgilendirmek ve sonucundan şube müdürlüğüne bilgi vermek.

e) Kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; ürünün öngörülen kullanım süresi içinde,
yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bil-
giyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; gerektiğinde piyasaya arz
edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikâyetleri soruşturmak ve yapılan denetim
sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve
bertarafı da dâhil olmak üzere gerekli önlemleri almak.

f) Güvensiz olduğu tespit edilen ve hakkında idari yaptırım uygulanan ürünlere ilişkin
12 nci maddede belirtilen yükümlülükleri, tebliğ tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yerine
getirmek ve yerine getirildiğini belgelemek.

g) Test ve/veya muayene sonucunda güvensiz olduğu anlaşılan numunelere ilişkin Ge-
nel Müdürlük bütçesinden ödenen test ve/veya muayene giderleri ile taşıma masraflarını kar-
şılamak.

ğ) Güvensiz olduğu tespit edilen numunenin, üretici dışındaki bir firmadan alınması ve
söz konusu firmanın tutanak ile birlikte başvurması durumunda, numune bedelini söz konusu
firmaya ödemek.
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(2) Üreticilerin güvensiz ürünlere ilişkin ilan, toplatma ve bertaraf gibi yasal yüküm-

lülüklerini yerine getirmemesi durumunda, bu yükümlülükler Genel Müdürlük tarafından ye-

rine getirilir. Bu kapsamda Genel Müdürlükçe yapılacak masraflar, üretici tarafından karşılanır.

Bu masraflar hakkında, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-

kında Kanun hükümleri uygulanır.

Güvensiz ürünlere ilişkin ilan

MADDE 17 – (1) Güvensiz ürünlere ilişkin alınan önlemler ve ürünün içerdiği riskler

hakkındaki bilgiler etkili olacak şekilde duyurulur. Üretici tarafından yapılan duyuru veya du-

yuru şekli uygun bulunmaz veya yetersiz görülürse;

a) Üretici; güvensiz ürünlere ilişkin hazırlanacak ilan metninin, ulusal düzeyde yayın

yapan iki televizyon kanalında 07.00 - 22.00 saatleri arasında 30 saniyeden az olmamak üzere

yazılı ve sesli şekilde bir gün yayınlanmasını ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan iki gazetede

sayfanın en az dörtte biri büyüklüğünde Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesini,

kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde sağlar.

b) Risk altındaki kişilerin belirli bir yerleşim yerinde toplanması ve yerel yayın yapan

gazete ile televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu

duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla yapılır. Risk altındaki kişilerin tamamına ulaşı-

labildiği durumlarda ise bu kişiler doğrudan bilgilendirilir.

c) Bölge müdürlüğü, güvensiz ürünlere ilişkin hazırlanacak veya yapılacak ilanlarda

güvensiz üründe tespit edilen riskin derecesine göre ilanın şekli, zamanı, süresi ve ilanın yapı-

lacağı televizyon ve gazetelere ilişkin ek hususlar belirleyebilir.

ç) Üretici, güvensiz ürünlere ilişkin aldığı önlemler ve yaptığı duyurulara dair bilgi ve

belgeleri bölge müdürlüğüne sunar. Ayrıca Genel Müdürlük, risk altındaki tüketicilere duyu-

rulması amacıyla güvensiz ürünlere ilişkin bilgileri uygun görülen mecralarda yayınlar.

(2) Güvensiz ürünlere ilişkin ilanlar açık ve net olmak zorundadır. İlanla ilgisiz veya

ilanın amacını ortadan kaldıran ifadelere yer verilemez.

(3) Güvensiz ürünlere ilişkin ilanlarda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

a) Üreticinin adı, unvanı ve adresi.

b) Ürünün adı, markası, modeli, cinsi, fotoğrafı, seri ya da lot numarası veya ürünü net

şekilde tanıtan bilgi.

c) Ürünün geri çağrılma nedeni, güvensiz olduğu ve alınan önlemler hakkında bilgi.

ç) Ürünün iade edileceği yerler veya üründeki sorunun giderilmesini teminen gönderi-

lebileceği adresler hakkında bilgi.

d) Ürünün taşıdığı risk, riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemler

hakkında bilgi.

(4) Bölge müdürlüğü, duyurunun bu maddede yer alan esaslara uygun ve risk altındaki

kişilerin haberdar edilmesini sağlayacak şekilde yayınlanıp yayınlanmadığını denetler ve eksiklik

tespit edilmesi halinde duyurunun tekrarını sağlar.

Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 18 – (1) Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bil-

diği ürünleri piyasaya arz edemez. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler

ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir.
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(2) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda aykırılıkları belirlenen ürünlere

ilişkin olarak üreticinin tespit edilemediği durumlarda, üreticinin veya ürünü tedarik ettiği ki-

şinin kimliğini talep edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde bildirmeyen dağıtıcı, üretici

olarak kabul edilir.

(3) Dağıtıcılar, teknik düzenlemelerle kendilerine getirilen yükümlülükleri yerine ge-

tirmek zorundadır.

Gönüllü geri çağırma

MADDE 19 – (1) Üreticiler, güvensiz ürünlerinin piyasada yer aldığını kendilerinin

tespit etmesi halinde, bu ürünleri gönüllü geri çağırabilir ve gerekli tedbirleri alır. Ancak, üretici

piyasada gerçekleştirdiği her türlü geri çağırma ve aldığı tedbirlere ilişkin tüm bilgi ve belgeleri

Genel Müdürlüğe iletmekle yükümlüdür. Üreticiler gönüllü geri çağırmalarda risk altındaki

kişilerin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli bilgileri elektronik ortamda yayımlan-

mak üzere Genel Müdürlüğe bildirir. Ayrıca, bu bilgiler üreticinin internet sitesinde de yayım-

lanır.

Ürünlerin izlenebilirliği

MADDE 20 – (1) Üreticiler, ürünlerin üzerinde seri, model, parti numarası veya başka

bir şekilde ürünlerinin tespit edilmesini sağlayacak bilgilere yer vermek zorundadır.

(2) Üreticiler, toplatma, imha veya düzeltici faaliyetin uygulanması gerektiğinde parti,

seri, lot bazında kayıt oluşturmak ve istenildiğinde bu kayıtları Bakanlığa sunmak zorundadır.

(3) Üreticiler gerekli bilgileri, ürünün büyüklüğünün veya doğasının buna izin verme-

diği durumlarda ürünün ambalajında veya yanında verilen bir belge ile sağlamak zorundadır.

(4) Üreticiler, ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak zorun-

dadır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgilerin gizliliği

MADDE 21 – (1) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti sırasında Genel Müdürlük, böl-

ge müdürlüğü veya şube müdürlüğünce yapılan yazışmalar, ihbar ve şikâyetler ile denetimlerde

temin edilen ve ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler gizli

tutulur. Ancak, mevzuatın ve insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapılan duyu-

rular bu kapsamda sayılmaz.

Tebligat

MADDE 22 – (1) İdari para cezası ve/veya idari tedbirleri içeren idari yaptırım karar-

larının tebliğinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Trabzon Üniversitesinden:
TRABZON ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların 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: Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini

(TRABZON KAGUYAM),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,
d) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Trabzon Üniversitesi öğrenci adayları, öğrencileri,

mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversite ve ülke koşul
ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini
sağlayarak Üniversitemiz ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve
bu surette Üniversitemiz ve ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının ge-
liştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih

edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yakla-
şımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon
önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faali-
yetleri koordine ve kontrol etmek.
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b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş

arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve

geliştirmeye yönelik ilgili mevzuat çerçevesinde kurs, sertifika programları gibi eğitim faali-

yetleri ile yayım faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliş-

tirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özellikle-

rini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer

danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak.

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve ben-

zeri ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, dü-

zenlemek veya destek vermek.

d) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği tesis ederek kariyer geliştirme,

iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.

e) Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı

çalışmalar yapmak.

f) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yö-

nelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

g) Mezun dernekleri ve vakıfları ile iş birliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer

gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.

ğ) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğ-

renciler, mezunlar, iş yerleri, işler ve benzeri  ile ilgili Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi

oluşturmak ve işletmek.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayım yapmak.

ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik ben-

zer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek.

i) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını

teşvik etmek ve desteklemek.

j) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme

ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile iş birliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.

k) Kariyer geliştirme kapsamı içinde sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar

yapmak.

l) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrenci-

leri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

m) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet

sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bü-

tünsel yaklaşımla ele alarak amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rek-

tör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir. 

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elema-

nını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür istedi-

ğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının gör-

evi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardım-

cılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan bir gün fazla olması durumunda

yeni bir Müdür görevlendirilir. 

(3) Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Müdürün izni ile Yönetim Kurulu toplantı-

larına katılırlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) TRABZON KAGUYAM’ı temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak

ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini

düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağla-

mak.

d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazır-

lanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli

çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen raporları Rektöre

sunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve ye-

rine getirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarına giren ko-

nularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görev-

lendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına ka-

tılırlar.

(2) Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez top-

lanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği duru-

munda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz

olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amacına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturmak,

Rektörün onayına sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarının uygulanmasını
takip ve temin etmek.

b) Yıllık çalışma planları ile dönem sonunda hazırlanan faaliyet ve bütçe raporlarını
görüşmek, onaylamak ve Rektöre sunmak.

c) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak
ve uygulama sonuçlarını denetlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

her bir fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu temsilen seçilen
birer öğretim elemanı, öğrenci sayısı en yüksek fakülteden bir öğretim elemanı ile öğrenci
kulüp başkanlarının kendi aralarından seçeceği üç kulüp başkanından olmak üzere en fazla yir-
mi beş kişiden oluşur. 

(2) Öğretim elemanları Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilirler. Üyelik süresi
sona erenler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamla-
mak üzere yeni üye seçilir. 

(3) Danışma Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde görüşlerine başvurmak üzere, diğer ka-
mu kurum ve kuruluşlarından oy hakları olmaksızın toplantılarına temsilci davet edebilir.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-
nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak, önerilerde bulunmak. 
ç) Gerektiğinde Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayım, eğitim, araştırma ve uygulama

gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonlarının kurulmasını Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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—— • —— 
DÜZELTME

31/03/2020 tarihli ve 31085 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,

2020/59 Karar No’lu İşkolu Tespit Kararının inceleme kısmının ikinci paragrafı, Aile, Çalışma

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 31/03/2020 tarihli ve 26742869-103.01-E.880914 sayılı ya-

zısına istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İhalenin konusu: 
Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Bilek Mahallesinde bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu’na ait 2809 nolu parselin ve bu parsel üzerinde yer alan 248 m²’lik deponun ihale yolu 
ile kiralanması. 

İhale konusu taşınmazın niteliği: 
2809 nolu parsel toplam 323,700 m²’lik alana sahip olup parselin etrafı dikenli telle 

çevrilidir. Ayrıca depoya ulaşımı sağlayan toprak yol da sağlı sollu olarak dikenli telle koruma 
altına alınmıştır. Girişte 25 m² ebadında bir adet bekçi kulübesi vardır. 248 m²’lik depo iki 
kısımdan oluşmakta olup, tek katlıdır. Ana depo, yaklaşık 180 m² yüzölçümünde, diğer depo ise, 
yaklaşık 68 m² yüzölçümü olan 3 adet ayrı bölümden oluşmaktadır. 

İhale konusu taşınmazın yeri: 
Nizip Yolu üzeri, Bilek Mahallesi, Şehitkamil/GAZİANTEP 
İhale konusu taşınmazın miktarı: 
Toplam 323,700 m²’lik alana sahip 2809 parsel ve üzerinde yer alan 248 m²’lik depo. 
İhale yeri ve usulü: 
Yukarıda konusu, niteliği, yeri ve miktarı bildirilen taşınmaz; 16/04/2020 günü, saat 

14:00’da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 
Başkanlığı, Dögol Cad. No: 2 PK: 06330, 7. Kat, Oda No: 716 Yenimahalle/ANKARA adresinde, 
Kapalı Teklif Usulü (Sonrasında ihale komisyonu gerekli görmesi halinde açık artırma veya 
pazarlık usulü ile ihaleye devam edebilir) ile kiralanacaktır. 

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: 
İhale dokümanı; MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Daire Başkanlığı, Dögol Cad. 

No: 2 PK: 06330 Kat: 7 Yenimahalle/ANKARA) adreslerinde mesai saatleri içerisinde 
görülebilecek ve 300 TL bedel üzerinden satın alınabilecektir. 

Tekliflerin sunulacağı yer: 
İhaleye katılacak istekliler tekliflerini en geç 16/04/2020 günü saat 14:00’a kadar Makina 

ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Dögol 
Cad. No: 2 PK: 06330 7. Kat, Oda No: 718 Yenimahalle/ANKARA adresine “alındı belgesi” 
karşılığında verebileceklerdir. 

Muhammen bedel, geçici teminat ve kesin teminata ilişkin bilgiler: 
İhale konusu taşınmazların ilk yıl muhammen kira bedeli 129.500 TL+ KDV’dir. Geçici 

teminat tutarı 25.900 TL’dir. Kesin teminat miktarı ise; ihale bedelinin % 12’si oranında 
olacaktır. 

İsteklilerde aranan nitelikler ve İhaleye katılma şartları: 
İhaleye katılabilmek için; aşağıda sayılan belgeler, teklifin tamamlayıcı unsurları olarak 

sunulacaktır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa; faks 

numarası, elektronik posta adresi. 
b) Kurumun taşınmaz satış, ihale veya pazarlıklarına katılacak olan; 
1) Gerçek kişiler için; ihale veya pazarlığa ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişiler için; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ihale veya pazarlığa ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 2020 – Sayı : 31086 

 

1) Gerçek kişiler için; noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişiler için; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

ç) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
d) İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminat. 
e) İhaleye vekâleten iştirak edilmekte ise; asıl kişi tarafından verilmiş, vekil kişinin ihale 

veya pazarlığa katılmasına yetkili olduğunun gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekil kişinin 
noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) İhaleye veya pazarlığa iş ortaklığı olarak iştirak edilmekte ise; şekli ve içeriği ihale 
veya pazarlık şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi. 

g) İhale veya pazarlık dokümanının satın alındığına dair belge. 
ğ) Yer görme belgesi. 
(2) İsteklinin ortak girişim olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve mevzuatına tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kiralama işlemini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
İlan olunur. 1902/2-2 

—— • —— 
90.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/177537 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yeniçubuk-Hanlı-İhsanlı İstasyonları teslim 90.000 m3 

balast alımı 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu’na (3. Kat 325 nolu oda) 
22/04/2020 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen 
yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 113 nolu oda) 

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

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

tabi değildir. 2774/1-1 
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KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 8.000 Ton ( ± % 20 toleranslı) Kireç Taşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası* :  2020/163004 

1-İdarenin  

a) Adresi :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
  Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / 

UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası :  0 276 2311491-0 276 2311732 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2020/2021 yılı kampanya döneminde 
kullanılmak üzere toplam 8.000 Ton ( ± % 20 
toleranslı) Kireçtaşı (Teknik Şartnamede belirtilen 
özelliklere uygun nitelikte) Alımı 

b) Teslim yeri :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası stok sahasında 
teslim 

c) Teslim tarihi :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin 
bildirdiği termin programına göre 01 Eylül 2020’de 
başlanıp, 31 Aralık 2020’de tamamlanacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati :  17.04.2020 Cuma günü saat: 14:30 

4 - İhale dokümanı [Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi] adresinde 
görülebilir ve 118,00 TL. (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 17.04.2020 tarihinde saat 14:30’a kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 
Müdürlüğü Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
kanununa (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet 
Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
kısmen yapmakta serbesttir. 2675/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2813/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2019 yılı gayri safi geliri 1.015.607,94 TL olan Beyoğlu Elliüçüncü Noterliği 30.05.2020 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 2782/1-1 

—— • —— 

Hemşin Belediye Başkanlığından: 

ERTELEME İLANI 

18/02/2020 tarihli ve 31043 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ilk defa atanmak üzere 

memur alımı sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir.  

İlan olunur. 2802/1-1 

—— • —— 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.03.2020 gün ve 22719 sayılı yazısı ile 

31.12.2019 tarihine kadar birimlere verilen atama izinlerinin iptal edildiği bildirildiğinden, 

25.03.2020 tarih ve 31079 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Üniversitemizin çeşitli 

birimlerine öğretim üyesi alımına ilişkin ilanımız iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 2803/1-1 
  



1 Nisan 2020 – Sayı : 31086 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 
4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 
2’nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, 
giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 30 a det Sözleşmeli Personel alınacaktır. 

 
POZİSYON 

NO 
POZİSYON 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 
ARANILAN NİTELİKLER ADET 

1 Hemşire KPSS/P3 
Hemşirelik lisans programından mezun 

olmak. 
26 

2 

Sağlık Teknikeri 

(Tıbbi 

Laboratuvar) 

KPSS/P93 

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi 

Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri önlisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

2 

3 

Sağlık Teknikeri 

(Patoloji 

Laboratuvar) 

KPSS/P93 

Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar 

Teknikleri önlisans programlarının birinden 

mezun olmak 

1 

4 

Sağlık Teknikeri 

(Eczane 

Hizmetleri) 

KPSS/P93 

Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri 

önlisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

1 

 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
Genel Şartlar: 
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak. 
Özel Şartlar: 
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
3- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olması. 

5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. 
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak 

pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini 

tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin sistem üzerinden nasıl yapılacağını gösterir 

yardım dosyası yine aynı site üzerinden erişime açılmıştır. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 

pozisyona başvuru yapılamayacaktır. 

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 

alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması 

durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup 

tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda 

başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından 

başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde 

başvurusu red edilecektir. “Başvurularım” ekranından adayların başvurularının onaylanıp 

onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Kabul 

Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru 

sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru 

yapabileceklerdir. 

Başvuru işlemleri 01.04.2020 - 15.04.2020 arasında yapılabilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için 

gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş 

günü içerisinde Personel Daire Başkanlığının adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit 

olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan 

adaya öncelik tanınacaktır. 

Hemşire pozisyonunun üç katı, Sağlık Teknikeri pozisyonları için beş katı kadar yedek 

belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı 

tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İLETİŞİM: 

İlan ile alakalı sorular için: Neslihan ŞAHİN - neslihan.yondem@gazi.edu.tr 

Başvuru sistemi ile ilgili teknik destek için: Özgür İNAN - ozgur.inan@gazi.edu.tr 

 2805/1-1 
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12 

Haziran 2018 tarih ve 30449 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği kapsamında öğretim üyeleri alınacaktır. 

İlk Başvuru : 01.04.2020 

Son Başvuru : 15.04.2020 

 

Akademik 

Birim 
Anabilim Dalı Kadro Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Açıklama 

Tıp 

Fakültesi 
Anatomi 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını 

yapmış olmak 

Tıp 

Fakültesi 
Fizyoloji 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını 

yapmış olmak 

Tıp 

Fakültesi 

Histoloji ve 

Embriyoloji 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını 

yapmış olmak 

Tıp 

Fakültesi 

Tıbbi 

Biyokimya 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını 

yapmış olmak 

Tıp 

Fakültesi 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını 

yapmış olmak 

Tıp 

Fakültesi 

Tıbbi Biyoloji / 

Tıbbi Genetik 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını 

yapmış olmak 

Tıp 

Fakültesi 
Patoloji 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını 

yapmış olmak 

Tıp 

Fakültesi 
Farmakoloji 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını 

yapmış olmak 

Tıp 

Fakültesi 
İç Hastalıkları 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
2 

İlgili alanda uzmanlığını yapmış 

olmak 

Tıp 

Fakültesi 

Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanda uzmanlığını yapmış 

olmak 

Tıp 

Fakültesi 
Genel Cerrahi 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
2 

İlgili alanda uzmanlığını yapmış 

olmak 

Tıp 

Fakültesi 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanda uzmanlığını yapmış 

olmak 

Tıp 

Fakültesi 

Tıp Tarihi ve 

Deontoloji 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını 

yapmış olmak 
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Tıp 

Fakültesi 
Biyofizik 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 İlgili alanda doktora yapmış olmak 

Tıp 

Fakültesi 
Tıbbi İstatistik 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 İlgili alanda doktora yapmış olmak 

Tıp 

Fakültesi 
Tıp Eğitimi 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

Tıp doktoru olmak veya tıp eğitimi 

alanında doktora veya uzmanlığını 

yapmış olmak 

Tıp 

Fakültesi 
Acil Tıp 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını 

yapmış olmak 

Tıp 

Fakültesi 
Adli Tıp 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını 

yapmış olmak 

Tıp 

Fakültesi 

Aile Hekimliği / 

Halk Sağlığı 

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 

İlgili alanlardan en az birinde doktora 

veya uzmanlığını yapmış olmak 

 

Başvuru Belgeleri: 

1. Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş (YÖK 

formatında), lisans/lisansüstü diploma fotokopilerinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, 2 (iki) 

adet vesikalık fotoğraf, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, yurtdışından alınan diplomalar 

için denklik belgesi ile başvurulması gerekmektedir. 

2. Profesör kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve 

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin 

dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta 

yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte 

bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir. 

3. Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak teslim etmesi 

gerekmektedir. 

Başvuru Süresi ve Şekli: 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 

Üniversitemize şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir: 

Başvuru Adresi: 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 

Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85 

Zeytinburnu - İstanbul / Türkiye 

Tel: 0505 174 79 00  2766/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



1 Nisan 2020 – Sayı : 31086 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 
 2759/1-1 
  



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 2020 – Sayı : 31086 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Sayfa

1

18

21
28
46

56

60

68

69
73

102

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların

Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

–– Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
–– Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2020 Tarihli ve 2017/18560 Başvuru Numaralı

Kararı

DÜZELTME: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020/59 Sayılı İşkolu Tespit
Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


	
	Milli Eğitim Bakanlığından:


