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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153 üncü maddesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Teminat uygulaması:
MADDE 153/A – Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münha-

sıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili
olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görül-
mediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi bırakmış addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi
dairesince terkin edilenlerden, serbest meslek erbabının, şahıs işletmelerinde işletme sahibinin,
adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, ticaret şirketlerinde; şirketin, kanuni temsilcilerinin,
yönetim kurulu üyelerinin, şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip olan gerçek veya tüzel
kişilerin ya da bunların asgari % 10 ortağı olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüslerin,
tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlerin veya düzenlenen raporda fiillerin
işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit edilenlerin işe başlama bildiriminin alınması halinde,
bunlar adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için işe başlama bildiriminde bulunanların ve mü-
kellefiyeti terkin edilenlerin tüm vergi borçlarının ödenmiş ve 6183 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan nev’iden 75.000 Türk
Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan az olma-
mak üzere teminat verilmiş olması şarttır.

Birinci fıkrada sayılanların ortağı oldukları adi ortaklıkların, kanuni temsilcisi, yönetim
kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip oldukları ticaret şirketlerinin veya
idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin işe başlama bildiriminde bulunması halinde
de birinci fıkra hükmü uygulanır.
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Birinci fıkrada sayılanların, mükellefiyeti bulunan adi ortaklık, ticaret şirketleri ve tüzel
kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, idarecisi, asgari % 10
ortağı olması, bunları devralması, kısmen veya tamamen bunlara devrolunması halinde, key-
fiyetin vergi dairesinin ıttılaına girdiği tarihten itibaren bir ay içinde birinci fıkrada yer alan
şartların yerine getirilmesi bu mükelleflerden yazılı olarak istenir. Otuz günlük süre içinde şart-
ların yerine getirilmemesi ve sayılan kişilerin statülerinin devam ettirilmesi halinde, istenilen
teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef
adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, gecikme
zammı tatbik edilerek mükelleften, birinci fıkrada sayılan kişilerin teminat isteme tarihi itiba-
rıyla tahakkuk etmiş tüm vergi borçları ise mükellef müşterek ve müteselsil sorumlu olmak
üzere, bu kişilerden 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsil edilir.

Birinci fıkrada sayılanlar hariç olmak üzere, 359 uncu maddede yer alan sahte belge
düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca mükellef hakkında yapılan in-
celeme  neticesinde  düzenlenen  raporla  tespit  edilenlerden  bu  durumları  kesinleşenlerin,
keyfiyetin vergi dairesinin ıttılaına girdiği tarihten itibaren bir ay içinde 6183 sayılı Kanunun
10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan nev’iden
75.000 Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’un-
dan az olmamak üzere yazıyla otuz gün içinde teminat göstermesi istenir. Fiil tüzel kişilik veya
tüzel kişiliği olmayan teşekkül bünyesinde işlenmişse teminat bunlardan istenir. Verilen sürede
şartların yerine getirilmemesi halinde, istenilen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade
tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir.
Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı
tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından bu maddenin
birinci fıkrasında sayılan haller dolayısıyla mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine iştirak
ettiği inceleme raporuyla tespit edilenler ve bu durumu kesinleşenler hakkında üç yıl süreyle
geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Bu cezanın uygulanmasında 3568
sayılı Kanunda yer alan usuller tatbik edilir. Sürenin sonunda, meslek mensubunun tekrar faa-
liyete başlamak istemesi halinde kendisinden bir ay içinde 6183 sayılı Kanunun 10 uncu mad-
desinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan nev’iden 75.000 Türk Li-
rasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan az olmamak
üzere yazıyla teminat istenir. Verilen sürede teminatın gösterilmemesi halinde dördüncü fıkranın
ilgili hükmüne göre işlem yapılır.

3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından dördüncü
fıkrada sayılan fiile iştirak ettiği inceleme raporu ile tespit edilen ve bu durumu kesinleşenlerden
beşinci fıkrada yer verilen esaslar dahilinde teminat istenir. Verilen sürede teminatın gösteril-
memesi halinde dördüncü fıkranın ilgili hükmüne göre işlem yapılır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan hallerde teminat alınmasını takip eden tak-
vim yılının başından itibaren üç yıl içinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kul-
lanılması hariç 359 uncu maddede sayılan fiillerden herhangi birinin işlenmediğinin tespit edil-
mesi halinde; dördüncü fıkrada sayılan hallerde ise teminat alınmasını takip eden takvim yılının
başından itibaren beş yıl içinde sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması
hariç 359 uncu maddede sayılan fiillerden herhangi birinin işlendiğinin tespit edilmemesi ha-
linde alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade edilir.
Söz konusu fiillerin işlenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde; fiil birinci fıkra kapsamında
ise mükellefiyet 160 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına göre terkin edilir, terkin tarihi itibarıyla
ödenmemiş vergi borçları ile işlenmiş olan fiillerden doğan vergi borcu alınan teminattan mah-
sup edilir, artan tutar mükellefe iade edilir. Fiil dördüncü fıkra kapsamında ise vergi borçları
ile işlenen fiilden doğan vergi borçları teminattan mahsup edilir, ayrıca mükelleften mezkûr
fıkra hükmünce yeniden teminat istenir. Verilen sürede teminatın gösterilmemesi halinde dör-
düncü fıkranın ilgili hükmüne göre işlem yapılır.
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Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen hallerde, teminat alınmasını takip eden takvim
yılının başından itibaren beş yıl içinde mezkûr fıkralarda yer alan fiillerin işlendiğinin veya bu
fiillere iştirak edildiğinin tespit edilmemiş olması halinde alınmış olan teminat başkaca vergi
borcu bulunmaması durumunda meslek mensubuna iade edilir. Söz konusu fiillerin işlendiğinin
veya bunlara iştirak edildiğinin tespit  edilmesi halinde, fiil beşinci fıkra kapsamında ise meslek
mensubu hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır. Bu cezanın uygulanmasında 3568
sayılı Kanunda yer alan usuller tatbik edilir. Fiil altıncı fıkra kapsamında ise mezkûr fıkra uya-
rınca işlem tesis edilir.

Bu madde uyarınca teminat alınan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra ta-
hakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlarının tutarı alınan teminat tutarının %10’unu
aşması halinde, teminat paraya çevrilerek 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca mü-
kellefin borçlarına mahsup edilir ve mükelleften teminat tutarının tamamlanması istenir. Te-
minatın tamamlanmaması halinde dördüncü fıkranın ilgili hükmüne göre işlem yapılır.

359 uncu maddede sayılan fiilleri işledikleri veya bu fiillere iştirak ettikleri vergi ince-
lemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenler
ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların kapsamına girenler veya bu fiillere iştirak edenler, fiilin
işlendiği tarihten itibaren altı yıl süreyle hiçbir surette vergi teşvik ve desteklerinden yararla-
namazlar.

Bu madde hükümlerine göre istenecek teminat tutarı; düzenlenmiş olan sahte belgelerde
yer alan tutarların toplamı, faaliyet alanı, mükellefin hukuki statüsü, faaliyette bulunulan il
veya bölge, vergi borcu toplamı, fiilin tekrar edip etmediği gibi kıstaslar esas alınarak Maliye
Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre, vergi dairesi müdürünün yazılı talebine isti-
naden defterdar ve/veya vergi dairesi başkanı tarafından tayin edilir.

Birinci fıkrada sayılanlar ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanıl-
ması hariç 359 uncu maddede sayılan fiilleri işleyenler Maliye Bakanlığınca belirlenen usul
ve esaslara göre duyurulur. Bu kapsamda yapılan duyurular vergi mahremiyetinin ihlâli sayıl-
maz. Fiil tüzel kişilik veya tüzel kişiliği olmayan teşekkül bünyesinde işlenmişse, bunlar da
duyurulur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yet-
kilidir.”

MADDE 2 – 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“26. “Gümrüklenmiş değer” deyimi, Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirle-
necek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için
FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını;”

MADDE 3 – 4458 sayılı Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı
bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“e) 1/7/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yolcu ve yük taşımacılığı faali-
yetlerinde bulunan hava yolu şirketlerinin bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen
hava taşıtları, motorları ve bunların aksam ve parçaları,”

MADDE 4 – 4458 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ve
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkra dördüncü fıkra olarak teselsül ettiril-
miştir.

“l) 235 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrasında be-
lirtilen eşya ve 237 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen eşya,”

“2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca;
a) Tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya,
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b) El konulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, eşyanın
teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınmayan
eşya,

178 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.”
“3. Tasfiye edilmesine karar verilen eşyanın bulunmaması halinde, ithal eşyası için

CIF, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri tutarları tahsil edilir.”
MADDE 5 – 4458 sayılı Kanunun 180 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının

son cümlesi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.

“1. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (e), (f), (g) ve (k) bentlerinde ve ikinci fık-
rasının (b) bendinde belirtilen eşyanın satış bedelinden sırasıyla;

a) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar,
b) Gümrük vergileri,
c) Satış için yapılmış masraflar,
d) Para cezaları,
ayrılarak hak sahiplerine dağıtılır. Bu bedellerin dağıtımından sonra artan para olursa,

eşya sahipleri adına emanet hesabına alınır. Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde
alınmayan para ile 177 nci maddenin birinci fıkrasının diğer bentlerinde belirtilen eşyanın satış
bedelinden bu fıkradaki usule göre yapılacak dağıtımdan sonra kalan para Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı döner sermaye işletmesine irat kaydedilir.”
“Eşyanın sahibine iade edilmesine karar verilmesi halinde tasfiye edilen eşyanın gümrük ver-
gileri iade edilmez, müsadere kararı verilmesi halinde satış bedeli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
döner sermaye işletmesine irat kaydedilir.”

“3. Tasfiye edilen eşya ve taşıtın satış bedelinden alınacak gümrük vergileri, eşya için
gümrük beyannamesi verilmiş ise beyannamenin tescil edildiği tarihte, kaçak eşya için kaçak
eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarihte, söz konusu tarihler bilinmiyorsa tespit ve tahakkuk
belgesinin düzenlendiği tarihteki vergi oranlarına göre belirlenir.”

“4. Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan ta-
şıtların tasfiyesinde, bu şerhler ayrıca bir işleme gerek olmaksızın, tasfiye kararı alındığı ta-
rihten itibaren kalkmış sayılarak varsa tescil kayıtları buna göre düzeltilir ve tasfiyesi tamam-
lanarak birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde kalan para emanete alınır. Dava sonu-
cunda taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi halinde, şerhlere konu bedel ilgilisine ödendikten
sonra kalan tutar ikinci fıkra hükmü uyarınca sahibine ödenir.

5. Bu Kanun kapsamında yapılacak tasfiye işlemlerinde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz ve buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle be-
lirlenir.”

MADDE 6 – 4458 sayılı Kanunun 197 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “be-
yanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 7 – 4458 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve müteakip fıkra numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

“2. Konusu ve yükümlüsünün aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağ-
lılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para
cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir.”

MADDE 8 – 4458 sayılı Kanuna 218 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“MADDE 218/A – 1. Bakanlık, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hiz-
metlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun uyarınca yaptı-
rarak işletme hakkını verdiği gümrük kapıları ve/veya lojistik merkezlerini, işletme süresi bit-
tikten sonra 30 yılı geçmemek üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygula-
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maları Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen kiralama ve/veya işletme hakkının
verilmesi yöntemleri ile 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ikincil mev-
zuattaki görevlendirme usullerini kıyas yoluyla uygulayarak devredebilir. Devirlerin yöntemini,
değer tespit komisyonu ve görevlendirme komisyonu üyelerini, bu komisyonların çalışma usul
ve esasları ile diğer hususları belirlemeye Bakan yetkilidir.”

MADDE 9 – 4458 sayılı Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde
yer alan “üç yıl” ibaresi “bir yıl” ve 228 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç yıl”
ibaresi “iki yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – 4458 sayılı Kanunun 231 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 231 – 1. İdari yaptırıma konu fiilin, ceza uygulamasını gerektiren bir fiile

ilişkin olması ve zamanaşımı daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olmak
kaydıyla, idari yaptırım kararları Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri
içerisinde uygulanır.

2. Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para
cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.”

MADDE 11 – 4458 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “gümrük vergisi” ibareleri “ithalat vergileri”, (b) bendinde yer alan “gümrük vergisine”
ibaresi “ithalat vergilerine”, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “gümrük vergisinden” ibareleri
“ithalat vergilerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – 4458 sayılı Kanunun 235 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 235 – 1. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak,

yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;
a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti

halinde, eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı
idari para cezası verilir.

b) (a) bendindeki eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para
cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına otuz bin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde
kap başına altı yüz Türk Lirası olarak hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.

c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk
veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya
belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı
sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

d) (c) bendindeki eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para
cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına sekiz bin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi ha-
linde kap başına iki yüz Türk Lirası olarak hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.

2. İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve de-
netleme veya kontrol sonucunda;

a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ihracının yasaklanmış olduğunun tespiti
halinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

b) Eşyanın ihracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk
veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya
belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar
idari para cezası verilir.

3. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup
beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da baş-
kasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat
olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya güm-
rüğe terk edilmiş sayılır.
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4. Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyaya el konularak mülkiyetinin ka-
muya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye
tabi tutulur.

5. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest
dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun
tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.”

MADDE 13 – 4458 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“1. Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip
gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulma-
sına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya buralardaki eşyanın
değiştirilmesi ya da yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun
anlaşılması hallerinde, bu eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki
katı idari para cezası verilir.”

“4. Gümrüksüz satış mağazalarından hak sahibi olmayanlara satış yapılması halinde
satışa konu eşyaya, hak sahibi olmakla birlikte limit üstü satış yapılması halinde de limit üstü
eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı para cezası verilir.

5. Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin
bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki
katı idari para cezası verilir, eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar ve-
rilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.”

MADDE 14 – 4458 sayılı Kanunun 237 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“gümrük vergisi” ibaresi “gümrük vergileri” şeklinde değiştirilmiş, birinci ve üçüncü fıkrala-
rında yer alan “taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acentaları tarafından gümrük idare-
sine” ibareleri madde metninden çıkarılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “eşyaya el konularak
müsadere olunur” ibaresi “eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir,
177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur” şeklinde ve altıncı fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“6. Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan taşıt içerisinde özet beyan verilmeksizin
eşya getirildiğinin gümrük idaresince belirlendiği veya eşyanın boşaltılmasına izin verilme-
sinden sonra gümrük idaresine bildirildiği ve bu eşyanın verilmiş olan özet beyanlardan biri
ile ilişkili olmadığının anlaşıldığı hallerde, söz konusu eşya için özet beyan vermekle yükümlü
olan kişinin tespit edilmesi halinde bu kişi, tespit edilememesi halinde ise eşyayı Türkiye Güm-
rük Bölgesine getiren kişi tarafından, eşyanın yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş
olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, söz konusu eşyaya
el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve 177 ila 180 inci madde hü-
kümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur. Ayrıca eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası verilir.”

“7. Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen para cezaları özet beyanı veren kişiden,
altıncı fıkrada belirtilen para cezası ise özet beyanı vermekle yükümlü olduğu tespit edilen ki-
şiden, bu kişinin tespit edilememesi halinde eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişiden
alınır.”

MADDE 15 – 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“1. 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının
(g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dâhilde işleme
rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali
halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edi-
len özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para
cezası verilir. Ancak, dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme faaliyetindeki hali

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 11 Nisan 2013 – Sayı : 28615

Yasama Bölümü Sayfa : 6



veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tes-
piti halinde, ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir. Bu
cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma
tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.”

MADDE 16 – 4458 sayılı Kanunun 239 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ile birinci fık-
rasına “1.” şeklinde fıkra numarası eklenmiştir.

“2. Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine
tabi tutmaksızın veya gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye Gümrük
Bölgesinden çıkaranlara eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra bu vergilerin iki katı idari para
cezası verilir.”

MADDE 17 – 4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine
“yanaşması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yükü bulunmadığı durumlarda, yük almadı-
ğının veya yükünün başka bir limana çıkarıldığının veya avarya olduğunun kanıtlanamaması”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 – 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“2. Gümrük vergileri ve cezalarına ilişkin fiilin, 5607 sayılı Kanunun 3 üncü madde-
sinde yer alan kaçakçılık suçları ile ilişkili olması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.”

MADDE 19 – 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hak-
kında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Bu Kanunun amacı; tarım satış kooperatif ve birliklerine ilişkin hükümleri düzenle-
mek, bu kuruluşların kooperatifçilik ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yönetilme-
lerini, özerk, güçlü ve bağımsız mali yapıyla piyasa koşullarında etkin, verimli ve sürdürülebilir
bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak ve tarım satış kooperatifçiliğini güçlendirmektir.”

“Kooperatif ve birliklerdeki ortaklık payları rehin ve haciz edilemez. Ortaklık paylarının
devri örnek anasözleşmede belirtilen şartlarla yapılabilir.”

MADDE 20 – 4572 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Çalışma konuları ve çalışmalarda uyulacak esaslar
MADDE 3 – Kooperatif ve birlikler; ortakların ve gerektiğinde diğer üreticilerin ürün-

lerinin daha iyi şartlarla değerlendirilmesi, mesleki faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarının karşılan-
ması ve ekonomik menfaatlerinin korunması konularında çalışırlar.

Kooperatif ve birliklerin çalışma konuları ile ürün alım ve değerlendirme işlemlerine,
ürün alım bedelini hesaplama ve ödeme şekline, kredi kullanmalarına, yatırımlarına, gelir-gider
farklarının dağıtımına ve giderlerin paylaşımına ilişkin usul ve esaslar örnek anasözleşmede
gösterilir. Anasözleşmeyle, ortaklara elde ettiği ürünün tamamını veya belirli bir kısmını teslim
etme ya da teslim edilmesi zorunlu asgari ürün miktarı şartı getirilebilir.

Kooperatif ve birliklerin birbirleri ve ortakları ile üretim girdisi temini ve ürünlerin de-
ğerlendirilmesi amacıyla yaptıkları her türlü muameleden borsa tescil ücreti alınmaz.

Kooperatif ve birlik organları ile temsile yetkili personeli, tüm faaliyet ve kararlarında,
iş ve işlemlerinde genel kabul görmüş rasyonel işletmecilik uygulamaları ile kurumsal yönetim
ve kooperatifçilik ilkelerini dikkate alır, bu kuruluşların kuruluş amaçları doğrultusunda hareket
eder; varlıklarını, mali yapısını ve rekabet gücünü koruyup geliştirme yönünde gerekli titizliği
gösterir ve basiretli bir tacir gibi davranırlar.

Bu Kanunda açıkça belirtilen nisaplar saklı kalmak üzere, birlik ve kooperatiflerde top-
lantı ve karar nisapları örnek anasözleşmede düzenlenir. Taşınmaz alım ve satımı ile imalat ve
inşaat işlerinin yaptırılma yöntemi örnek anasözleşmede düzenlenir.
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Bakanlık, kanunların emredici hükümlerine ve bu Kanunun amacına aykırı olmamak
şartıyla, bu Kanunda örnek anasözleşmeyle düzenleneceği belirtilen hususlar ile kooperatif ve
birliklerin çalışmalarına ilişkin gerekli gördüğü konularda düzenleme yapmaya ve kurumsal
yönetim ilkeleri belirlemeye yetkilidir. Kooperatif ve birlikler, Bakanlık tarafından istenilecek
bilgi ve belgeleri doğru, eksiksiz ve süresi içinde vermekle; oluşturulan elektronik veri taban-
larına Bakanlıkça istenen verilerin girişini sağlamakla yükümlüdür.”

MADDE 21 – 4572 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – Birlik ve kooperatif organları genel kurul ve yönetim kuruludur. Yönetim

kurulu asıl ve yedek üyeleri genel kurulca seçilir. Birliklerde genel müdür, kooperatiflerde ise
müdür veya vekilleri yönetim kurulunun doğal üyesidir. Genel müdür dışındaki birlik yönetim
kurulu üyelerinin en az ikisi dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun ve örnek anasöz-
leşmede belirtilen niteliklere sahip kişiler arasından seçilir.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip ortaklarda aranan şartlar ile birliklerin
genel kurullarını teşkil eden kooperatiflerin temsilcilerinin sayısı, nitelikleri, görev süreleri ve
seçilme esasları, kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve bu üyelerde aranan
şartlar örnek anasözleşmede belirlenir. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi en fazla dört
yıl olup süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin görevleri, altı ayı geçmemek üzere, yapılacak
ilk genel kurul toplantısına kadar devam edebilir. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilir.
Yönetim kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır. Kooperatif ve birlik işlerinin zorunlu kıldığı
durumlarda, gerekçeli olarak, olağanüstü toplanabilir. Yönetim kurulu üyelerine ayda en fazla
iki toplantı için huzur hakkı ve harcırah ödenebilir.

Haklarında 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda sayılan ve göreve
seçilmelerine engel teşkil eden suçlar veya görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle adli ma-
kamlarca dava açılması, Bakanlıkça 1163 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesi gereği görevlerine
tedbiren son verilmesi, bu Kanunun 5 inci maddesi kapsamında yapılan denetim sonucunda
düzenlenen raporda ibra edilmemeleri yönünde görüş belirtilmesi veya genel kurula katılma
hakkına sahip olanların beşte üçünün gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce
yazılı olarak talepte bulunması halleri dışında, yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri dol-
madan azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurul toplantısı gündemine
alınıp görüşülemez. Yukarıdaki hususların varlığı halinde ise, yönetim kurulu üyelerinin azli
ve yerlerine yenilerinin seçilmesine ilişkin kararlar, hazırun cetvelinde imzası bulunanların ya-
rıdan fazlasının oyuyla alınır.

Birlik yönetim kurulu, karar organı olarak kanun, anasözleşme ve genel kurul kararları
doğrultusunda birlik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke ve esasları saptar, yıllık iş prog-
ramları, politika ve stratejiler ile personel politikasını belirler, iş ve işlemlerin bunlara uygun
yürütülmesini gözetir, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının yerine getirilmesini denetler
ve açıkça genel kurulun yetkisinde tanımlanan hususlar dışında birliğin işletme konusunun ve
amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan kararları alır.

Birliklerin işleri kanun, anasözleşme ve diğer mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yö-
netim kurulu kararlarına uygun olarak, genel müdürün yönetim ve koordinasyonunda genel
müdürlük tarafından yürütülür. Birlik genel müdürü, birlik faaliyetlerinin yönetilip yönlendi-
rilmesinden sorumlu olup; kanun, anasözleşme, genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile yıl-
lık iş programları, politika ve stratejik hedefler doğrultusunda birlik faaliyetlerinin yürütülmesi
için uygun idari yapıyı oluşturur, yönetir ve yönlendirir, yönetim kurulu tarafından belirlenen
politikalar çerçevesinde ürün alım ve değerlendirme faaliyetlerini koordine eder ve personel
planlaması yapar. Birliğin iş programı, politika ve stratejilerini hazırlar ve yönetim kurulu ka-
rarına sunar.

Birlik genel müdürü ve varsa genel müdür yardımcıları, en az dört yıllık yükseköğretim
kurumlarından mezun, kamu kurum ve kuruluşlarında ya da kooperatif ve birliklerde veya özel
kuruluşlarda yönetim, pazarlama, ürün ticareti, denetim, finansman veya bu kuruluşların

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 11 Nisan 2013 – Sayı : 28615

Yasama Bölümü Sayfa : 8



faaliyet konularında en az sekiz yıl çalışmış, 1163 sayılı Kanunda sayılan ve yönetim kurulu
üyelik görevine seçilmeye engel teşkil eden suçlar veya görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle
mahkum olmayan kişiler arasından yönetim kurulunca atanır. Birlik genel müdürü ve genel
müdür yardımcıları, yönetim kurulu tarafından birliğin amaç ve faaliyet konularının zorunlu
kıldığı makul, kabul edilebilir ve objektif gerekçelere dayanılarak görevden alınabilir.

Kooperatiflerin işleri kanun, anasözleşme ve diğer mevzuat hükümleri ile genel kurul
ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak müdürler tarafından yürütülür.

Kooperatif ve birliklerde temsil yetkisinin kimler tarafından ve ne şekilde kullanılacağı
örnek anasözleşmede gösterilir. Ancak, bu kuruluşları taahhüt altına koyabilmek için örnek
anasözleşmede belirtilen imzaya yetkili kişilerden en az ikisinin müşterek imzaları ve bu müş-
terek imzalardan birinin, birliklerde genel müdüre, kooperatiflerde ise müdüre veya bulunma-
dığı durumlarda vekillerine ait olması şarttır.

Kooperatif ve birliklerde istihdam edilen müdür ve diğer personelde aranan şartlar ile
atama, nakil, terfi, görevden alma, kadro ve özlük hakları ile sair esaslar, birlik yönetim kuru-
lunca hazırlanan ve genel kurulca kabul edilen yönetmelikte gösterilir. Birlik ortağı olmayan
kooperatiflerde söz konusu yönetmelik, yönetim kurulu tarafından hazırlanır ve genel kurulun
onayı ile yürürlüğe girer. Kooperatiflerde müdürün en az dört yıllık yükseköğretim kurumla-
rından mezun olması şarttır.”

MADDE 22 – 4572 sayılı Kanunun 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bağımsız denetim ve alınması gereken tedbirler
MADDE 5 – Bakanlıkça ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslar dikkate alınarak belirlenen

birlikler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre ba-
ğımsız denetime tabidir. 

Yönetim kurulu, doğrudan ya da Bakanlıkça yapılan denetim veya bu madde kapsa-
mında yapılacak denetim sonucunda bir görüş olarak bildirilmiş ise, birlikte ve bir birliğe bağlı
olmayan kooperatiflerde üst üste üç dönemin menfi gelir-gider farkı ile sonuçlanması veya her
hâlükârda menfi gelir-gider farkının toplam aktif değerlerin yüzde onuna tekabül etmesi veya
borç ödemede ve giderlerin  karşılanmasında  sorun  yaşanması  durumlarında,  birlik  ve ortak
kooperatiflerin veya kooperatifin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebep-
lerin erken teşhisi, gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla derhal uzman-
lardan bir komite kurmak ve komitenin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü
tedbiri almakla yükümlüdür. Uzman komitesi raporu, düzenlenmesini takip eden ilk genel kurul
toplantısında, gündemde olmasa bile ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülür. Genel kurulda,
birlik veya kooperatifin varlığını ve faaliyetlerini geliştirip sürdürmesi için gerekli telafi edici
tedbirlere ilişkin kararların alınması zorunludur.

Birlik, denetim sonuçlarını da gözeterek, etkinliği ve verimliliği azalmış veya varlıkla-
rının yarısı karşılıksız kalmış ortak kooperatiflerden durumlarının düzeltilmesini ister ve iki
yıldan fazla olmamak üzere verilen sürede bir başka kooperatifle birleşme dahil, gerekli ted-
birleri almayan kooperatifleri ortaklıktan çıkarır.

Kooperatifler, bağlı bulundukları birliğin mevzuata, anasözleşmelere ve genel kabul
görmüş kooperatifçilik ve kurumsal yönetim ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla faaliyet ko-
nularıyla ilgili olarak belirleyeceği ilke ve esaslara uymak ve uygulamak zorundadır.”

MADDE 23 – 4572 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “cins ve nev’i, isim ve unvan değişiklikleri ile tashihleri” ibaresi “her nev’i cins, kayıt,
tashih, ifraz, taksim, birleştirme ve ruhsatlandırma işlemleri, depo, hizmet ve üretim tesisi in-
şaatları” şeklinde değiştirilmiştir.  
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MADDE 24 – 4572 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – Kooperatif ve birliklerin örnek anasözleşmeleri, birliklerin görüşü alı-

narak Bakanlıkça hazırlanır. Bakanlıkça, bu Kanunda açıkça örnek anasözleşmelerde düzen-
leneceği belirtilen hususlara ilişkin hükümlerde, birliklerin görüşü de alınarak doğrudan veya
birliklerin yarıdan bir fazlasının yönetim kurullarının bu konudaki müşterek isteği ve Bakan-
lığın oluru ile değişiklik yapılabilir. Birliklerin yarıdan bir fazlasının müştereken değişiklik
için başvurması halinde, Bakanlık başvuruyu en geç üç ay içinde değerlendirerek sonuçlandırır.
Anasözleşmelerin diğer hükümlerindeki değişiklikler genel usullere göre yapılır. Örnek ana-
sözleşmeler, ürün gruplarına göre de hazırlanabilir.

Kooperatif ve birlikler, yönetim kurulu kararıyla anasözleşmelerinin örnek anasözleşme
değişikliklerine intibakını sağlar ve tescile tabi hususları karar tarihinden itibaren bir ay içinde
ticaret siciline tescil ettirerek Bakanlığa bildirir. Anasözleşme intibakı ilk genel kurulda ortak-
ların bilgisine sunulur. Anasözleşmelerini en çok altı ay içinde intibak ettirmeyen kooperatif
ve birlikler dağılmış sayılır.”

MADDE 25 – 4572 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 11 inci

maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kooperatif ve birlikler hakkında uygulanmaz.”
MADDE 26 – 4572 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla kooperatif ve birliklerin

kesinleşmiş en son bilançolarındaki açıkları yedek akçelerden ve fonlardan karşılanamadığı
takdirde, bu bilanço açıklarını kapatmak üzere ve bilanço açıklarıyla sınırlı olmak kaydıyla or-
taklara, en fazla sermaye taahhüt tutarları kadar, ek ödeme yükümlülüğü getirilir. Ek ödeme
yükümlülüğü, ortaklığın çıkma  veya  çıkarılma  nedeniyle  sona  ermesi  hallerinde  ödenecek
sermaye paylarından düşülür ve ödenmiş sermaye payını aşan ek ödeme tutarı tahsil edilir.
Ölüm nedeniyle ortaklık sona ermiş ise, ek ödeme yükümlülüğünün tahsili iade edilecek ser-
maye payı ile sınırlı tutulur.

Ortak başına tekabül eden ek ödeme tutarı; bilanço açığı, değişken ve sabit giderler,
ortakların teslim ettikleri ürün miktarları ve ortak sayısı gibi kriterler gözetilerek örnek ana-
sözleşmede belirlenecek usul ve esaslara göre hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan ek ödeme tu-
tarları, her yıl, yine örnek anasözleşmede belirlenen usul ve esaslara göre güncellenir. Ek öde-
melerin tahsili bu güncel tutarlar üzerinden yapılır.

Ek ödeme tutarları kooperatif ve birlik gelir hesapları ile ilişkilendirilmeksizin bilan-
çonun pasifinde özel bir fon hesabında izlenir ve bu fon hesabında izlenen tutarlar kooperatif
ve birliklerin bilanço açıklarının kapatılmasında kullanılır.”

MADDE 27 – 4572 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – Birliklerin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilenler de dahil olmak üzere, 1/5/2000 ta-
rihinden sonra Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Gider Hesabından ilgili mevzuat uyarınca
kullandıkları krediler ile bu kredilere banka cari faizi veya TEFE/ÜFE aylık değişim oranından
düşük olanı basit usulde uygulanmak suretiyle hesaplanarak eklenecek tutarın, bu maddede
belirtilen hükümler uyarınca ödenmesi şartıyla, söz konusu kredilere ilişkin olarak bu maddenin
yayımı tarihine kadar uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i ala-
cakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Tahsilinden vazgeçilen tutarlar birlikler tarafından kurum kazancına dahil edilmez, bi-
lançonun pasifinde özel bir hesapta izlenir ve bu hesapta izlenen tutarlar, birliğin gelir-gider
menfi farklarından mahsup edilir.

Yeniden yapılandırmaya konu edilecek anapara tutarının belirlenmesinde, her bir bir-
liğin muhtelif tarihlerde kullandığı ve bakiyesi bulunan kredi toplamından, varsa yapılan öde-
meler düşüldükten sonra elde edilecek tutar esas alınır.
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Yeniden yapılandırmadan faydalanılabilmesi için ilgili birlik tarafından 6183 sayılı Ka-
nun kapsamında takip edilen borçlar için ilgili vergi dairelerine, 6183 sayılı Kanun kapsamında
takip edilmeyen borçlar için ise T.C. Ziraat Bankasının ilgili şubelerine, bu maddenin yayımı
tarihinden itibaren iki ay içinde başvuruda bulunulur. Süresi içinde başvuruda bulunulmayan
borçlar için ilgili mevzuat uyarınca borç ertelemesi yapılmaz ve borç tutarları 6183 sayılı Kanun
kapsamında takibe konu edilir. 

Yeniden yapılandırılan tutar, bu maddenin yayımını izleyen yıl başlamak üzere eşit tak-
sitler halinde yılda bir ödenir ve ödemeler en fazla on beş yılda tamamlanır. Taksitlerin yıl için-
de ödeneceği tarih, başvuru sırasında belirtilir. Yeniden yapılandırılmış olan borcun ilk taksit
süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu madde uyarınca yeniden hesaplanan faiz tutarla-
rından yüzde yirmi beş oranında indirim uygulanır. Yeniden yapılandırılan tutara taksit döne-
minde herhangi bir faiz uygulanmaz.

6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen borçlardan bu madde çerçevesinde yeniden
yapılandırılanlara ilişkin işlemler, ilgili vergi dairesince yürütülür. İlgili vergi dairesi veya T.C.
Ziraat Bankası şubesi tarafından tahsil edilen tutarlar, iki  iş  günü  içinde  genel  bütçeye gelir
kaydedilmek üzere T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına ak-
tarılır.

Taksit tutarlarının vadelerinde kısmen veya tamamen ödenmemesi durumunda, öden-
meyen kısma 6183 sayılı Kanun ile belirlenen oranlarda gecikme zammı uygulanır. İki taksitin
arka arkaya vadesinde ve tahakkuk eden gecikme zamları ile birlikte tam olarak ödenmemesi
halinde yeniden yapılandırma işlemi iptal edilir ve birlikler ödedikleri tutar kadar bu madde
hükmünden yararlanırlar. Kalan tutar 6183 sayılı Kanun kapsamında takibe konu edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.”
MADDE 28 – 4572 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 – Birliklerin bu Kanun uyarınca terkin ve tasfiye edilen 1/5/2000

tarihi öncesi borç anapara ve faiz tutarları ile 1/5/2000 tarihinden sonra birliklere kullandırılan
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kredilerinin bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca
tahsilinden vazgeçilen faizlerle oluşturdukları özel fon hesabından, birliğin gelir-gider menfi
farklarının yanı sıra, ortak kooperatiflerden olan ve tahsil kabiliyeti kalmamış bulunan birlik
alacakları ile bu maddenin yayımı tarihine kadar bu alacaklara ilişkin işleyen faiz ve gecikme
zammı gibi fer’i alacakları da mahsup edilebilir. Kooperatiflerin birliklere olan bu kapsamdaki
borçlarının, birlik bilançolarındaki özel fon tutarını aşması durumunda, birlik yönetim kurulu
kararıyla aşan tutarların da tahsilinden vazgeçilebilir. Kooperatif borçlarının bu şekilde mahsup
edilmesi veya tahsilinden vazgeçilmesi sermaye transferi olarak değerlendirilmez. Birliklerin
ortak kooperatiflere yönelik 1/5/2000 tarihinden itibaren yaptıkları alacağın mahsup edilmesi
ve tahsilinden vazgeçilmesi işlemleri, bu madde kapsamında yapılmış sayılır.

Kooperatiflerin birliklere olan borçlarından mahsup edilen veya tahsilinden vazgeçilen
tutarlar, kurum kazancına dahil edilmez,  kooperatif gelir hesapları ile ilişkilendirilmeksizin
bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında izlenir ve bu fon hesabında izlenen tutarlar koo-
peratiflerin gelir-gider menfi farklarından mahsup edilebilir. Bu mahsuplar sonucu kalan tutarlar
birlik ve kooperatiflerin özel fon hesabında tutulmaya devam olunur.

Özel fon hesabı tutarlarının herhangi bir suretle işletmeden çekilmesi, sermayeye ilave
dışında başka bir hesaba nakledilmesi, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi, devre-
dilmesi, bölünmesi hallerinde söz konusu tutarlar ilgili dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin
bu dönemde vergiye tabi tutulur.”

MADDE 29 – 4572 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6 – Bakanlıkça bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl için-

de 7 nci madde çerçevesinde örnek anasözleşmeler hazırlanır. Anasözleşme değişiklikleri tescil
ettirilinceye kadar mevcut anasözleşmelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
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4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan birlik ve kooperatif yönetim ku-
rulu üyelerine ilişkin hükümler ilk yönetim kurulu seçimlerinden itibaren uygulanır.

4 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan kooperatiflerde müdürlerin en az dört
yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı, mevcut kooperatif müdürleri için bu görevleri sona
erene kadar uygulanmaz.” 

MADDE 30 – 4572 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile
geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Ku-
rumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü
fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kurum piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol
ve alkollü içkiler piyasasında mal veya hizmet üreten, işleyen, ihraç veya ithal eden, pazarlayan,
alan veya satan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların yetkilileri hakkında açılan kamu davalarını
katılan sıfatıyla takip edebilir. Bu konularla ilgili olarak suç duyurusunda bulunabileceği gibi
mevzuatın uygulanması açısından, adli ve mülki makamlardan yaptırım talebinde bulunabilir.

Bu Kanuna göre idari para cezalarının veya idari yaptırımların uygulanması, bu Kanu-
nun diğer hükümlerinin ve diğer kanunlarda yer alan ceza ve tedbirlerin uygulanmasına engel
teşkil etmez.

Her türlü uyuşturucu madde, alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri bağımlılığı ile mü-
cadele etmek amacıyla Türkiye Yeşilay Cemiyetine 5018 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hük-
müne tabi olmaksızın yardım yapılmak üzere, Sağlık Bakanlığı bütçesinde gerekli ödenek ön-
görülür.”

MADDE 32 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bu-
laşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel ida-
relerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 5607 sa-
yılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu
bentte sayılanlara bedelsiz teslimi,”

MADDE 33 – 4760 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca
kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan
özel tüketim vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilenler adına, malların tespit tarihin-
deki miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir.
Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.”

“5. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uya-
rınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan özel tüketim vergisine
tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her
bir tespit için bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların 50 litreyi, (B)
cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden ya-
pılmış sigaralar) G.T.İ.P. numaralı malların 5.000 adedi aşması hâlinde ise müteselsilen sorumlu
olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; mal-
ların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre
özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.”

MADDE 34 – 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 1 inci mad-
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idareleri veya defterdarlıkların tasfiye işlemleri
bu Kanun hükümlerine tabi değildir.”
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MADDE 35 – 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“21) Kaçak akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,”

MADDE 36 – 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı
olanlara lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte
suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan
veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olan-
lara lisans verilmez ve bu kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi
olamaz.”

MADDE 37 – 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“l) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir
piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirle-
nenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipmanı bulundurmamak,”

MADDE 38 – 5015 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Rafinerici lisansı sahipleri, tesislerindeki ham petrol, ara ürün, akaryakıt harici ürün

ve akaryakıt tankları ile yurt içi ve yurt dışı satış tanklarını lisanslarına işletmek ve tankların
kullanımına ilişkin bilgileri Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç-
işleri Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından çıkarılan yö-
netmelik ile belirlenir.”

MADDE 39 – 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bayile-
rinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim
sistemi kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahibi, Kurumun bu sisteme eri-
şimini sağlar. Kurum; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç-
işleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili di-
ğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinin gerektirdiği ölçüde bu sisteme doğrudan erişi-
mini sağlar. Kurum, yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı bilgi ve
belgeleri yine görevlerinin gerektirdiği ölçüde verir. Söz konusu sistemi kurmadığı ya da Kurumca
belirlenen usul ve esaslara uygun denetimi sağlayamadığı tespit edilen dağıtıcılara 19 uncu
maddede öngörülen miktarda idari para cezası  uygulanır. Dağıtıcı  lisansı sahipleri, bayi de-
netim sisteminin kurulmadığı veya kurulan sistemin Kurumca yapılan düzenlemelere uygun
bulunmadığı tespit edilen bayilere akaryakıt ikmali yapamaz.”

MADDE 40 – 5015 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum, piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak lisans sahipleri veya yetkilileri hakkında
açılan kamu davalarını katılan sıfatıyla takip edebilir. Bu konularla ilgili olarak suç duyuru-
sunda bulunabileceği gibi mevzuatın uygulanması açısından, adlî ve mülkî makamlardan yap-
tırım talebinde bulunabilir.”

MADDE 41 – 5015 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli eliyle veya gerektiğinde diğer kamu ku-
rum ve kuruluşları personeli eliyle denetime tabi tutar. Kurum, denetlemelerde kullanılmak
üzere, Türk Akreditasyon Kurumu ile işbirliği yaparak akredite sabit ve gezici laboratuvarlar
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kurabilir, kurulmasına kaynak aktarabilir. Denetlemede, ön araştırmada ve soruşturmada takip
edilecek usul ve esaslar Kurum tarafından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılan yö-
netmelikle düzenlenir.”

MADDE 42 – 5015 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ulusal petrol stoğu düzenlemesi kapsamında rafineri, akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisansı
sahipleri ile serbest kullanıcıların bulundurmakla yükümlü oldukları stokları denetlemeye ve
tutulacak bu stokların miktarında azalma yapılmayacak şekilde ürün cinsini ve ürünlerin bir-
birine tahvil edilmesini düzenlemeye Kurum yetkilidir.”

MADDE 43 – 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt içinde pazarlanacak akaryakıta veya akaryakıtla harmanlanan ürünlere rafineri
çıkışında veya serbest dolaşıma girişinde rafinericilerce ve dağıtıcılarca Kurumun belirleyeceği
şart ve özellikte ulusal marker eklenir. Biyoyakıt ilk üretim merkezleri ile tasfiye edilecek akar-
yakıt için ulusal marker ekleme noktaları Kurum tarafından belirlenir. Ulusal marker ekleme
işlemleri Kurumca yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının nezaretinde Kurumun belirle-
yeceği usul ve esaslara göre yapılır. Ulusal marker ekleme işlemlerinde meydana gelecek usul-
süzlüklerden lisans sahibi ile bağımsız gözetim firmaları müştereken sorumludur.

Ulusal marker eklemekle yükümlü lisans sahipleri, her yıl kasım ayı içinde takip eden
yıla ait pazarlama projeksiyonlarını Kuruma bildirir ve bu projeksiyona göre Kurumca temin
edilecek ulusal marker, Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre akaryakıta eklenmek üzere
ilgili lisans sahiplerine teslim edilir.”

“Numunelerde yapılacak testlerde ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede bulunma-
dığı laboratuvar analizi ile tespit edildiğinde, 19 uncu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 44 – 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – Bu Kanuna göre idari para cezalarının veya idari yaptırımların uygu-

lanması, bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre
verilen ceza ve tedbirler diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez.

Bu Kanuna göre;
a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara bir milyon Türk Lirası idari para cezası verilir:
1) Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması.
2) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin ihlali.
3) 18 inci maddenin ihlali.
b) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin bayilik lisansı sahipleri tarafından

ihlali halinde bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcı lisansı sahipleri hakkında (a) bendinde belirtilen
cezanın dörtte biri uygulanır.

c) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara sekiz yüz elli bin Türk Lirası idari para cezası verilir:
1) Kurumca, 10 uncu madde gereği yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak

engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi.
2) 9 uncu maddede yer alan kısıtlamalara uyulmaması.
3) 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 17 nci maddelerin ihlali.
d) 8 inci maddenin ihlali halinde bayiler için (c) bendinde yer alan cezanın beşte biri

uygulanır.
e) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara üç yüz elli bin Türk Lirası idari para cezası verilir:
1) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması

ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması.
2) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
3) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (f) bendinin bir takvim yılı içinde Kurumca

yapılan uyarıya rağmen ihlali, aynı fıkranın  (l) bendi haricindeki bentlerin ihlali.
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4) 12 nci maddede yer alan hükümler dahilinde iletim ve depolama tesislerine erişimin
dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi.

f) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendi kapsamındaki ihlaller hariç olmak
üzere bayiler için (e) bendinde yer alan cezanın beşte biri uygulanır.

g) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim
firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a) bendinde belirtilen cezanın
dörtte biri uygulanır.

h) 16 ncı madde uyarınca ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahip-
lerine, eksik tuttukları her bir ton ürün için iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Eksik
tutulan stok miktarının hesabında ton küsuratı dikkate alınmaz.

Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde,
cezalar iki kat olarak uygulanır.

İdari para cezaları, ön araştırma veya soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra
Kurul tarafından en geç üç ay içinde karara bağlanır.

Bu Kanunun kaçakçılık kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna
başvurulması tahsil işlemlerini durdurmaz.

İdari para cezalarının tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde ödenmemesi halinde, ce-
zanın ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır. Tahsilatta 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uy-
mayanlara Kurumca bin beş yüz Türk Lirasından yetmiş bin Türk Lirasına kadar idari para ce-
zası verilir.

Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek
hale getirilinceye kadar mühürlenir.”

MADDE 45 – 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç

her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mah-
keme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde
söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. Kesinleşmiş mah-
keme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari para ce-
zası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmez.

Kaçakçılık fiilinin sadece ulusal marker seviyesi ile ilgili olması durumunda, geçici
durdurma kararı akredite laboratuvar analiz sonucuna göre verilir. Akredite laboratuvar analiz
sonucunun bildirilmesine kadar kaçak akaryakıt satışını engelleyecek idari tedbirler Kurum ta-
rafından alınır.

Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrol sonucunun geçersiz çıkması ha-
linde, alınan numune en geç beş iş günü içinde laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar, yapıl-
ması istenilen analizleri numune özellikleri değişime uğramadan on beş gün içinde yapar ve
sonucunu en geç üç iş günü içinde Kuruma bildirir.”

MADDE 46 – 5015 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 – 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yönetmelik

altı ay içinde yürürlüğe konulur.”
MADDE 47 – 5015 sayılı Kanunun ek 3 üncü, ek 4 üncü ve ek 5 inci maddeleri yürür-

lükten kaldırılmıştır.
MADDE 48 – 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile

Odalar ve Borsalar Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlar ile seçilme yeterliliğini kaybe-
denlerin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri sona erer.”
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“Oda ve borsalarda seçilme hakkının kullanılabilmesi için; ticaret şirketlerinde gerçek
kişi temsilcinin şirketin ortağı ve/veya yöneticisi, gerçek kişiler ve ticaret şirketleri dışındaki
tüzel kişilere ait ticari işletmelerde ise işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve şirketi ya da
işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, bu  durumun  seçimden  en  az
altı ay öncesini kapsaması şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili
kılınanlar için de aranır.

Üye şirketin münfesih olması, şirketin veya işletmenin işyerini veya merkez kaydını
başka bir oda ya da borsanın çalışma alanına taşıması halinde, üyelik ile birlikte seçilmiş olduğu
oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevi kendiliğinden sona erer.”

MADDE 49 – 5174 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“MADDE 100 – Odalar, borsalar, Birlik ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları Bakan-
lığın denetimine tabidir.

Odalar, borsalar ve Birliğin ilgili personeli ile organlarında görevli üyeleri, Bakanlık
müfettişlerinin talebi üzerine her türlü belge, defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek ve örneklerini
noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakı göstermek, bun-
ların sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak,
denetimde her türlü yardım ve kolaylığı göstermek ve çalışmalarını yapabilecekleri uygun bir
yer tahsis etmekle yükümlüdür.

İkinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya 76 ncı maddede be-
lirtilen suçlardan dolayı haklarında kovuşturmaya başlanan ya da görevi başında kalması ya-
pılan denetim bakımından sakıncalı görülen oda, borsa ve Birlik personeli Bakanlık müfettişi-
nin teklifi üzerine Bakanlıkça tedbiren geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir. Bu madde kap-
samında organ üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ise Bakanlık veya doğrudan Cumhuriyet
savcısı tarafından yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılan dava üzerine, iki ay içinde basit
usulde yapılacak yargılama sonucunda karara bağlanır. Dava sonucu, mahkemece Bakanlık,
ilgili oda veya borsa ve Birliğe bildirilir. Görevden uzaklaştırılan personele, uzaklaştırma süresi
boyunca yapılacak ödemelerin üçte ikisi ödenir.

Bu madde kapsamında görevden uzaklaştırılanlar; denetim sırasında veya denetimin
tamamlanmasından sonra Bakanlık kararıyla veya haklarında kovuşturmaya yer olmadığına
karar verildiği ya da mahkûmiyetlerine karar verilmediği takdirde görevlerine dönerler. Görevine
iade edilenlerin uzaklaştırma süresi boyunca mahrum kaldığı ödentileri, kanuni faizleri ile bir-
likte istihdam edilen oda, borsa veya Birlik tarafından ödenir.

Bakanlık, bu madde kapsamında açılan davaları katılan sıfatıyla takip edebilir.
Odalar, borsalar, Birlik ve bunların organları ile bağlı ve ilgili kuruluşları, Bakanlıkça

yapılan denetim sonucunda verilen talimatlara ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin alınan
tedbirlere riayet etmek zorundadır.”

MADDE 50 – 5174 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17 – Bu Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği 2012

yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken, ancak Bakanlar Kurulunun
4/6/2012 tarihli ve 2012/3237 sayılı Kararı ile 2013 yılının Şubat-Mart aylarına ertelenen oda
ve borsaların organ seçimlerinde oy kullanmak üzere alınan yetki belgeleri, başvuruya dair
usule tabi olmaksızın, Ticaret Sicil Müdürlüklerince “yetkinin devam ettiği” ibaresi ile onay-
lanmış olması şartıyla, Bakanlar Kurulunun 28/1/2013 tarihli ve 2013/4244 sayılı Kararıyla
yeniden 2013 yılının Mayıs-Haziran aylarına ertelenen oda ve borsaların organ seçimlerinde
kullanılabilir.

Bu Kanunun 83 üncü maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen en az altı aylık süre şartı
2013 yılının Mayıs-Haziran aylarında yapılacak oda ve borsaların organ seçimlerinde aran-
maz.”
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MADDE 51 – 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır” ibaresi “hesaplanan
kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 52 – 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun
ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına 15 Türk
Lirası harç alınır. Bakanlar Kurulu, bu miktarı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.”

“(3) Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış
olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik
belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu
toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı ile Bakanlar Kurulunca belirlenen Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarından yurt dışına çıkış harcı alınmaz.”

MADDE 53 – 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Akaryakıt: Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları,
doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların ka-
rışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünleri,”

MADDE 54 – 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kaçakçılık suçları
MADDE 3 – (1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir yıl-

dan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük
kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırı-
lır.

(2) Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen
ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para
cezası ile cezalandırılır.

(3) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hü-
kümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş
bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde
işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan
kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(5) Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin,
bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alan, satışa arz
eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılır.

(6) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak
ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden
ya da bu özelliğini bilerek satın alan veya kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş
bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(7) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır bir cezayı ge-
rektiren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî
para cezası ile cezalandırılır. İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden,
satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır.

(8) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı ge-
rektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
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(9) İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen
ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstererek ilgili kanun hükümlerine
göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle haksız çıkar sağlayan
kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Be-
yanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında yüzde onu aşmayan
bir fark bulunması halinde, sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hüküm-
lerine göre işlem yapılır.

(10) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamul-
leri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, kaçakçılık suçunu işleyen kişi iki yıl-
dan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(11) Akredite laboratuvar analiz sonucuna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ta-
rafından belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen, yasal yollarla Türkiye’de serbest dola-
şıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan akaryakıtı; üreten, satışa arz eden,
satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki
yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(12) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan
solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları
doğrudan akaryakıt yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini
bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve
yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(13) Her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil olmak üzere sıvı veya gaz halindeki
hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından, depolarından
veya kuyulardan kanunlara aykırı şekilde alınan ürünleri satışa arz eden, satan, bulunduran, bu
özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar
hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(14) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi
bir piyasa   faaliyetine   konu   etmeye   yarayacak   şekilde  lisansa  esas  teşkil  eden   belgelerde
belirlenenlere aykırı olarak sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulunduranlar iki
yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(15) Ulusal markeri yetkisiz olarak üreten, satışa arz eden, satan, yetkisiz kişilerden sa-
tın alan, kabul eden, bu özelliğini bilerek nakleden veya bulunduranlar, iki yıldan beş yıla kadar
hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ulusal markerin kimyasal özel-
liklerini taşımasa bile, bu madde yerine kullanılmak amacıyla üretilen kimyasal terkipler hak-
kında da bu fıkra hükmü uygulanır.

(16) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu ku-
rumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini
imal eden veya ülkeye sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar
üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(17) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu ku-
rumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri; ilgili mev-
zuatta belirlenen şekilde temin etmesine rağmen belirlenen ürünlerde kullanmaksızın bedelli
veya bedelsiz olarak yayanlar, bunları alma veya kullanma hakkı olmadığı halde sahte evrak
veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde ilgili kurum ve kuruluşları yanıltarak temin eden-
ler, bunları taklit veya tahrif ederek ya da konulduğu üründen kaldırarak, değiştirerek ya da
her ne suretle olursa olsun tedarik ederek amacı dışında kullananlar üç yıldan altı yıla kadar
hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(18) Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulun-
mayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri üreten, yurda sokan, ticarî amaçla
bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
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(19) Ambalajlarında taklit bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri
taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri üreten veya yurda sokanlar, üç
yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile; bu ürünleri ticarî amaçla
bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(20) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajları üzerinde bu-
lunan ürün bilgileri ile bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin içerdiği
bilgilerin farklı olması halinde, bu ürünleri üreten, ithal edenler ile ticarî amaçla bulunduran,
nakleden, satışa arz eden veya satanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılır.

(21) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, ta-
mamlanmış gibi cezalandırılır.”

MADDE 55 – 5607 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkra-
larında yer alan “ve kabahatlerin” ibareleri madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

“(8) Kaçak akaryakıt satışının, 3 üncü maddenin on dördüncü fıkrasında belirtildiği şe-
kilde sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde
verilecek cezalar iki kat artırılır.

(9) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat,
elektronik eşya ve canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile gerekli görülen
hallerde diğer kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca kamuoyuna ilan edilebilir. Bu ilanın süresi, nasıl yapılacağı ve ilan edilecek ka-
çakçılık türleri gibi hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirle-
nir.”

MADDE 56 – 5607 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren veya gümrük idaresinin depolama
kapasitesini aşan eşya, özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere, bunun mümkün olmaması
halinde büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin uygun göreceği yerlere konulur.

(5) Bu Kanun uyarınca el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan
bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil al-
kol, metanol ve alkollü içkilerden el koyan idarelerce numune alınır, numune dışındaki kısım
tutanağa bağlanarak imha edilir. İmha tutanağı ile numune en yakın gümrük idaresine teslim
edilir.”

“(6) Kaçak akaryakıt hariç el konulan ve alıkonulan her türlü eşya, yük hayvanı ve ta-
şıtların muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası gibi nedenlerle
el konulduğu andan itibaren yapılan masraflar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye
işletmesi gelirlerinden karşılanır. Bu kapsamda yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet
alımlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

(7) Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralara ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.

(8) Kaçak akaryakıt, yakalandığı ildeki il özel idaresine, il özel idaresi bulunmayan
yerlerde ise defterdarlığa, miktarı, cinsi ve özelliklerini gösterir bir tutanakla yakalandığı yerde
teslim edilir. Kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi
gibi nedenlerle yapılan masraflar duruma göre il özel idaresi veya defterdarlık tarafından kar-
şılanır.”

MADDE 57 – 5607 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yap-
tırımlarının” ibaresi “yaptırımının” şeklinde değiştirilmiş ve fıkrada yer alan “ve kabahatler”
ibaresi ile “veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
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MADDE 58 – 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Kanunda tanımlanan suçların konusunu oluşturması dolayısıyla müsadere yap-
tırımının uygulanabileceği eşya, sahibine iade edilemez. Kaçak şüphesiyle el konulan kaçak
akaryakıt hariç her türlü eşya hakkında, el koyma tarihinden itibaren altı ay,  ancak eşyanın
zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı veya
muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde bir ay içinde,  gerekli tespitler yaptırılarak so-
ruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından tasfiye kararı verilir.
Bu süreler içinde karar verilmemesi halinde eşya derhal tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında
tasfiye edilecek eşyadan tasfiye edilmeden önce numune alınması mümkün olan durumlarda
numune alınır, numune alınması mümkün olmayan durumlarda eşyanın her türlü ayırt edici
özellikleri tespit edilir.

(2) Satılarak tasfiye edilen eşya veya taşıtların satış bedeli emanet hesabına alınır. Tas-
fiye edilen eşya veya taşıtların sahibine iadesine karar verilmesi halinde, satış bedeli Gümrük
Kanununun 180 inci maddesi hükümleri çerçevesinde el koyma tarihinden iade tarihine kadar
geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hak sahibine ödenir. Emanet hesabında bulunan tutarın
hak sahibine yapılacak ödemeyi karşılamaması halinde aradaki fark, eşyanın imha edilmiş ol-
ması halinde ise imha edilen eşyanın bedeli, gümrük idaresince genel bütçenin ilgili tertibinden
karşılanarak hak sahibine ödenir.”

MADDE 59 – 5607 sayılı Kanuna 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Kaçak akaryakıtın tasfiyesi
MADDE 16/A – (1) Bu Kanun uyarınca el konulan kaçak akaryakıttan teknik düzen-

lemelere uygun olanlar, il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerde defterdarlıklar tara-
fından, numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına
bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir ve teslim tutanağı ile numune en ya-
kın gümrük idaresine teslim edilir. Kara, hava ve deniz hudut kapılarında el konulan kaçak
akaryakıt numune alınarak, gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt ise numune
alınmaksızın gümrük idarelerinin, gerektiği hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli
idarelerin de kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir. Satış be-
delleri genel bütçeye gelir kaydedilir.

(2) Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucunun,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde
bahse konu ürünler analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve tasfiye
edilir.

(3) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il
özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılır. Rafinerici, bu ürünleri al-
makla yükümlüdür. Bu satışta ürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde benzin, motorin türleri,
nafta, gaz yağı, jet yakıtı ve solvent türleri, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham
petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde altmışından az olamaz. Satış bedeli
genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.

(4) Yargılamanın, tasfiye edilen kaçak akaryakıt sahiplerinin lehine sonuçlanması ha-
linde; satışı yapılan kaçak  akaryakıtın  toplam  satış  bedelinden  vergiler  düşüldükten  sonra
kalan tutarı, akaryakıtın tahsis edilmiş olması halinde ise vergiler hariç üçüncü fıkra hüküm-
lerine göre belirlenen bedeli, el koyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre
için kanuni faiz ilave edilerek ilgili kurum bütçesinden hak sahibine ödenir. Gerekli ödenek,
Maliye Bakanlığınca ilgili kurumlara aktarılır.

(5) Bu madde kapsamında veya akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,
il özel idareleri ve defterdarlıklar tarafından yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet
alımlarında 4734 sayılı Kanun, kaçak akaryakıt satışında 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 11 Nisan 2013 – Sayı : 28615

Yasama Bölümü Sayfa : 20



(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumunun görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı
tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 60 – 5607 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki suçları ihbar edenler ile 23 üncü mad-
desi gereğince ikramiye ödenmesi öngörülen muhbirlerin kimliği izinleri olmadıkça veya ih-
barın niteliği haklarında suç oluşturmadıkça hiçbir şekilde açıklanamaz. Bu kişiler hakkında
tanıkların korunmasına ilişkin hükümler uygulanır.”

MADDE 61 – 5607 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile
dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “ya da mülkiyetinin kamuya geçirilmesine” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakala-
malarında, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı ve uyuşturucu madde elde edilen bit-
kilerin ekili olduğu alanın yüzölçümü esas alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit
bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin; 3 üncü maddenin
on sekizinci ve on dokuzuncu fıkraları kapsamında gerçekleştirilen yakalamalarda ise, Bakanlar
Kurulunca paket, kilogram ve litre bazında tespit edilecek sabit rakamların memur aylık kat-
sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin; sahipli yakalanmış ise yarısı kamu davasının
açılmasını, diğer yarısı mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini
takip eden üç ay içinde, sahipsiz yakalanmış ise tamamı müsadere kararının kesinleşmesini ta-
kip eden üç ay içinde,”

“(4) Bu madde gereğince el koyanlara verilecek ikramiyenin tutarı olay başına (30.000)
gösterge rakamının, kamu davasının açılması, mahkûmiyet, müsadere kararının kesinleştiği ta-
rihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ancak bir yılda
ödenecek ikramiye (120.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bu-
lunacak tutarı geçemez. Bu fıkra hükmü bu maddenin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak ik-
ramiye ödemeleri hakkında uygulanmaz.

(5) Müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalarında ikramiye ödenmesi
ve ikramiye ödemelerine esas birim fiyatların tespitine ilişkin usul ve esaslar ile altıncı fıkra
hariç   bu   maddenin   uygulanmasına   ilişkin   diğer   hususlar,   Maliye  ve  Millî   Savunma
bakanlıklarının görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından
müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

“(6) Kaçak akaryakıtın yakalanması halinde, ihbar edenlere ve yakalayan kamu görev-
lilerine aşağıdaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir:

a) Bir ihbar sonucunda kaçak akaryakıtın sahipli yakalanması halinde (d) bendine göre
belirlenecek tutara göre hesaplanacak toplamın yüzde onu tutarında ihbar edene, yüzde onu
tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine kamu davasının açıl-
masını takip eden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmü-
nün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde (d) bendine göre belirle-
necek tutara göre hesaplanacak toplamın yüzde on beşi tutarında ihbar edene, yüzde on beşi
tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.

b) Bir ihbar olmadan kaçak akaryakıtın sahipli yakalanması halinde (d) bendine göre
belirlenecek tutara göre hesaplanacak toplamın yüzde onu tutarında yakalama eylemine bizzat
ve fiilen katılan kamu görevlilerine kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ikramiye
ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşme-
sini takip eden üç ay içinde (d) bendine göre belirlenecek tutara göre hesaplanacak toplamın
yüzde onbeşi tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ik-
ramiye ödenir.
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c) Yakalanan kaçak akaryakıtın sahipli olmaması halinde, bu fıkra kapsamında ihbar
edenlere ve yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ödenecek ikramiyeler
yüzde elli eksik ödenir.

ç) Bu fıkraya göre yapılacak ikramiye ödemeleri ilgili kurumların bütçesinden karşıla-
nır. Gerekli ödenek, Maliye Bakanlığınca ilgili kurumlara aktarılır.

d) Bu fıkra kapsamında yapılacak ikramiye ödemelerine ilişkin usul ve esaslar ile öde-
melere esas alınacak tutarlar ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Maliye Ba-
kanlığının görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müş-
tereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 62 – 5607 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce gümrük idaresine tes-

lim edilen ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul,
damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler
numune alınarak gümrük idaresince derhal imha edilir.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce gümrük idaresine teslim edilmemiş ve amba-
lajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri
işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler 11 inci maddenin be-
şinci fıkrası uyarınca derhal imha edilir.

(3) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kaçak akaryakıt ile birinci ve ikinci fıkralar
kapsamı dışındaki kaçak şüphesiyle el konulan eşya hakkında, bu maddenin yayımı tarihinden
itibaren üç ay içinde gerekli tespitler yaptırılarak soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma
aşamasında mahkeme tarafından tasfiye kararı  verilir.  Bu  süreler  içinde  karar  verilmemesi
halinde eşya derhal tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında tasfiye edilecek eşya tasfiye edilmeden
önce numune alınması mümkün olan eşyadan numune alınır, numune alınması mümkün ol-
mayan eşyanın her türlü ayırt edici özellikleri tespit edilir.”

MADDE 63 – 5607 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 16/A maddesinin altıncı fıkrası ile 23 üncü maddenin beşinci

ve altıncı fıkralarında belirtilen yönetmelikler altı ay içinde yürürlüğe konulur.”
MADDE 64 – 5607 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenen 3/1/2002 tarihli

ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa muhalefet suçlarında, lehe
hükümlerin uygulanması usulü 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne göre yapılır.

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenen bu Kanuna muhalefet kabahatlerinde,
lehe hükümlerin uygulanması usulü 5252 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne göre ya-
pılır.”

MADDE 65 – 5607 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir

Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin mülkiyetinde
bulunan ve kaçak akaryakıtın tasfiyesi için kullanılan her türlü tesis, depo, araç ve gereç ile di-
ğer tüm teknik teçhizat, tüzel kişiliğin kalktığı tarih itibarıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın
bulunduğu yerdeki defterdarlığa devredilmiş sayılır.”

MADDE 66 – 5607 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya
kabahatlerden” ibaresi ile 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya ka-
bahat” ibaresi madde metninden çıkarılmış, 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları,
7 nci maddesinin ikinci fıkrası, 8 inci maddesi, 14 üncü maddesi ve 17 nci maddesinin birinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 67 – 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve
Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 68 – 5957 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş ve onuncu fıkrasında yer alan “Üreticiler ve üretici örgütleri hariç” ibaresi “Ticari
uygulamalar göz önünde bulundurularak ilgili yönetmelikle belirlenen durumlar dışında,” şek-
linde, on birinci fıkrasında yer alan “üreticiler ile” ibaresi “üreticiler hariç” şeklinde değiştiril-
miştir.
“Vadeli satışlarda bu süre otuz iş günü olarak uygulanır.”

MADDE 69 – 5957 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “stan-
dartlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça uygun görülmesi halinde” ibaresi ve fık-
raya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hü-
kümleri saklıdır.”

MADDE 70 – 5957 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Semt
pazarları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “imar planında belirlenmiş veya asıl tahsis amacını
engellememek kaydıyla ayrılmış diğer alanlarda” ibaresi; ikinci fıkrasında yer alan “tahsis”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kiralama” ibaresi; beşinci fıkrasında yer alan “kurmak,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “işletmek ya da Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar dahi-
linde yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştiraklerince kurulmasını ve işletilmesini sağ-
lamak,” ibaresi eklenmiş ve birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “belediyelerce” ibaresi mad-
de metninden çıkarılmıştır.

MADDE 71 – 5957 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “An-
cak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlar Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça,” ibaresi
eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mış ve sekizinci fıkrasının (a) bendine “satılan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da toptancı
halinde satılmak üzere bildirimde bulunulup toptancı hali dışında toptan satılan” ibaresi ek-
lenmiştir.

“(4) Hal rüsumunun tahakkuk, tahsil ve paylaşımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 72 – 5957 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki
cümleler eklenmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan
“tahsis sahiplerinden” ibaresi “satış yerlerini kullananlardan” şeklinde değiştirilmiş, aynı fık-
ranın (i) bendinde yer alan “Tahsis edilen satış yerlerini” ibaresi “Satış yerlerini Bakanlıkça
belirlenen sebepler dışında” şeklinde değiştirilmiş, (k) bendine “tahsis edildiği” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya kiralandığı” ibaresi ile fıkraya aşağıdaki (l) bendi eklenmiş ve yedinci
fıkrasında yer alan “yerlerindeki tahsis sahipleri” ibaresi “yerlerinde faaliyet gösterenler” şek-
linde değiştirilmiştir.
“Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ile diğer yerler, belirli süreli sınırlı ayni hak tesisi yön-
temi kullanılarak kiralama yoluyla da işletilebilir. Sınırlı ayni hak tesisi yöntemi ile bir pazar
yerinde aynı kişiye en fazla iki satış yeri verilebilir. Sınırlı ayni hak tesisi ile tahsis ve kiralama
işlemine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

“(5) Başka bir alana taşınma hâlinde, toptancı hallerindeki işyerleri ile pazar yerlerin-
deki satış yerlerinin kullandırılmasında, mevcut hak sahiplerine öncelik verilir.”

“l) İşyerinin kiralanması veya satılmasında ya da satış yerinin kiralanması veya tahsi-
sinde ilgili yönetmelikte belirlenen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşı-
lanların,”

MADDE 73 – 5957 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde
yer alan “tahsis sahiplerince” ibaresi “üretici ve pazarcılarca” şeklinde, 14 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “tahsis sahipleri” ibaresi “satış yerlerini kullananlar” şeklinde değiş-
tirilmiştir.
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MADDE 74 – 5957 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yü-
kümlüdür” ibaresi “yükümlü kılınabilir” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “27/5/2004 tarihli
ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Karar-
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ibaresi “11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Ve-
teriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 75 – 5957 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan
“tahsis edilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kiralanır” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 76 – 5957 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “Sanayi” ibaresi “Gümrük” şeklinde; aynı fıkranın (e) ve (g) bentlerinde, 5 inci mad-
desinin on birinci fıkrasında, 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 14 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, 16 ncı maddesinin birinci fıkra-
sında ve 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri” ibareleri “Gıda,
Tarım ve Hayvancılık” şeklinde; 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan “Tarım ve
Köyişleri bakanlıklarının ve Dış Ticaret ile Gümrük müsteşarlıklarının” ibaresi “Gıda, Tarım
ve Hayvancılık ile Ekonomi bakanlıklarının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 77 – 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 584 üncü mad-
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöne-
ticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile
ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek ke-
faletler, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz
Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek
kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile
kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek ke-
faletler için eşin rızası aranmaz.”

MADDE 78 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü mad-
desinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yö-
netim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna
kadar notere yaptırılır.”

MADDE 79 – 6102 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi ol-

duğu şirketlerde, sayılan tüzel kişiler veya bunların gerçek kişi temsilcileri yönetim kuruluna
seçilebilir. Yönetim kurulu üye sayısı ikiden fazla olan şirketlerde üyelerin tamamının aynı ka-
mu tüzel kişisinin temsilcisi olmaması şartıyla kamu tüzel kişisini temsilen birden fazla gerçek
kişi yönetim kuruluna seçilebilir.”

MADDE 80 – 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(5) Dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan anonim şirketler ile 4572 sayılı Kanun kap-

samındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları bu fıkra
hükümlerine göre denetlenir. Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra uyarınca denetim ya-
pacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine,
görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve ra-
porun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan
ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Kanunun denetçinin sorumlulu-
ğuna ilişkin hükümleri, bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilere de kıyasen uygulanır.

(6) Beşinci fıkra kapsamında denetime tabi olduğu hâlde söz konusu denetimi yaptır-
mayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmün-
dedir.”
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MADDE 81 – 6102 sayılı Kanunun 400 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cüm-
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bu fıkranın uygulanmasına iliş-
kin usul ve esasları belirlemeye ve bu fıkrada belirtilen süreleri kısaltmaya yetkilidir.”

MADDE 82 – 6102 sayılı Kanunun 635 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Anonim” ibaresinden önce gelmek üzere “397 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları dışında
kalan,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 83 – 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Teknik mevzuatı bu-
lunmayan ve doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin” ibareleri “Bakanlığın sorumluluğunda
bulunan tüketici ürünlerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 84 – 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin beşinci
ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve
bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde Gümrük ve
Ticaret Müfettişlerine göstermek, Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin saymasına ve inceleme-
sine yardımcı olmak zorundadır. Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, görevleri sırasında tüm resmî
daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım,
bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir; kanunî engel olmadıkça bu isteğin yerine
getirilmesi zorunludur.”

“(8) Gümrük ve Ticaret Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcılarının mesleğe alınmaları,
yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları ile Başkanlığın çalışma usul
ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 85 – 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere Gümrük
ve Ticaret Uzmanı ile Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam eder.

(2) Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar ara-
nır:

a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat
ve işletme fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakülteler-
den veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dı-
şındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yönetmelikle belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmek.
c) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
(3) Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istih-

dam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturu-
lacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak ka-
zanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları
veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında
başarılı olanlar Gümrük ve Ticaret Uzmanı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar
veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanma-
yanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan
veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı göstere-
meyen veya sınav hakkını kullanmayanlar Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı unvanını kay-
bederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

(4) Gümrük ve Ticaret Uzmanı ile Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılarının mesleğe
alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.”
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MADDE 86 – 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37/A maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37/A – (1) Bakanlık taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile
Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı istihdam edilir.

(2) Gümrük ve Ticaret Denetmenleri; en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetme-
likle belirlenen fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
onaylanan yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından yapılan yarışma
sınavı sonucuna göre mesleğe Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı olarak atanırlar.

(3) Bunlar en az üç yıl çalışmak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Ya-
pılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar, durumlarına uygun Gümrük ve Ticaret Denetmeni
kadrolarına atanırlar.

(4) Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının
mesleğe alınmaları, yarışma sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, görev, yetki ve so-
rumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 87 – 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Bakanlıkça, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hüküm-
ler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan Bakanlık kadroları dışındaki
kadrolara ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa atanacaklar; ilgili mevzuat uyarınca
yapılan merkezî sınavdan yetmiş ve üzeri puan alanlar arasından, atanacak kadro sayısının dört
katına kadar çağırılacak adaylar arasından sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonu-
cuna göre belirlenir.

(2) Gümrük Muhafaza Memuru kadrosuna atanacakların başvuru tarihinde otuz yaşın-
dan gün almamış olmaları şarttır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 88 – 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde ek-

lenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Başmüfettiş ve

Müfettiş kadrolarında bulunan ve talep edenler arasından, Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı arasında yapılacak protokolle belirlenenler, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Başmüfettiş ve Müfettiş kadrolarına, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç
üç ay içinde başka bir işleme gerek kalmaksızın naklen atanırlar. Bu şekilde atananların mülga
Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Başmüfettiş, Mü-
fettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçirdiği süreler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Baş-
müfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır ve bu kişiler, bu maddenin
yayımı tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi ve Müfettişinin tabi olduğu mali
haklardan aynen faydalanır.”

MADDE 89 – 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 183 üncü
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 90 – Bu Kanunun;
a) 71 inci maddesinin 5957 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının de-

ğiştirilmesi ve beşinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükmü 1/7/2013 tarihinde,
b) 78 inci maddesi ile değiştirilen 6102 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü

fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan yevmiye defterinin kapanış onayına ilişkin hüküm
1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 91 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/4/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           10 Nisan 2013

       69471265-305-3422

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Nisan 2013 tarihinde Finlandiya’ya gidecek olan

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                              Ali BABACAN

                                                                                                                 Başbakan V.

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 10 Nisan 2013

     68244839-140.03-112-280

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 10/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3422 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Nisan 2013 tarihinde Finlandiya’ya gidecek olan

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın  vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

İçişleri Bakanlığından:
Yozgat İli Sorgun İlçesi Karakız Beldesinin isminin “Yeniyer” olarak değiştirilmesi,

5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
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YÖNETMELİKLER

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
12 nci maddesine aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.

“(7) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygula-
malı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de
göz önünde tutularak, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ne uygun olarak belirlenir.”

“(8) Bir programdaki toplam ders kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın
yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen
kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için
240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300, altı yıllık
programlar için 360’tır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6)Yurt içi yükseköğretim kurumları ile yurt dışı yükseköğretim kurumları arası deği-
şim programına katılan öğrencilerin bütün işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki ikinci ve üçüncü  fıkralar
eklenmiştir.

“(2) İlgili yönetim kurulunca kabul edilmiş, bulunduğu yarıyıl itibariyle, ders muafiyeti
bulunanlar muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilir.”

“(3) Muaf olunan derslerin kredi toplamı, kayıtlı olduğu programda gösterilen yıllık
kredi yükünün %70’indan fazla ise öğrenci bir sonraki yıla intibak ettirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine aşa-
ğıdaki (6) numaralı alt bent eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“6) Yarıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”
“ç) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde be-

lirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla,
yarıyıl/yılsonu sınavlarına girmeyen ya da bu sınavlara girdiği halde F harf notu alarak başarısız
olan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan
not yarıyıl/yılsonu sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu o ders
için yarıyıl/yılsonu sınavında elde edilen harf notlarına bağlı olarak belirlenir.”

“f) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden
dolayı ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için yapılan sınavlardır.
Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim
kurullarınca belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa süreli sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları
için mazeret sınav hakkı verilmez.”



MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlarda kopya yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği
tespit edilen öğrenci/öğrenciler o sınavdan sıfır almış sayılır ve bu öğrenci/öğrenciler hakkında,
ilgili dekanlıkça/müdürlükçe 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış olanlar, o yıla
ait akademik ortalaması 3.00 - 3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50 - 4.00 arasında olan
öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, dekanlıklar veya müdür-
lükler tarafından her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri de-
kanlıklar/yüksekokul müdürlükleri tarafından kendilerine verilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2012  tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas
Üniversitesi Önlisans ve  Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci  maddesinin
yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Tek dersten kalmış olan öğrenciler, tek ders mezuniyet sınavına katıldıktan sonra
başarısız olmaları durumunda,  bu dersi,  dersin verildiği  döneme ait  harcı/öğrenim ücretini
yatırarak kayıt yaptırıp tekrar alması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümleri; önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik
programlar için uygulanır.”

“(2) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan 5. düzey (önlisans) için
120 AKTS kredisi, 6. düzey (lisans) için 240 AKTS kredisi esas alınır. Bu kredi, yüksek lisans
düzeyindeki bütünleşik programlarda 300 AKTS kredisi, Tıp Doktorluğu programında ise 360
AKTS kredisidir. Bütün programlarda  bir dönem 30 AKTS kredisidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim-öğretim süreleri; hazırlık sınıfı

hariç, meslek yüksekokullarında dört yarıyıl (iki yıl), konservatuar ve yüksekokullarda sekiz
yarıyıl (dört yıl), dört yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde sekiz yarıyıl, beş
yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde on yarıyıl ve altı yıllık eğitim-öğretim
programı uygulayan fakültelerde  oniki yarıyıldır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/8/2011 28038
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci  maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sistemine göre
hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme
notu en az 60’tır. Bu not; ara sınav notunun %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme
sınav notunun %70’inin toplamıdır. Ara sınav notu hesaplanırken sınavdan önce öğretim ele-
manı tarafından ilan edilmiş olmak kaydıyla laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygula-
ma, proje, seminer, sunum, kısa süreli sınav, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalışmalardan alınan
not o dersin arasınav notuna katılabilir ancak nota etkisi % 50 oranını aşmaz. Öğrencinin bir
dersten geçebilmesi için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan alması zo-
runludur. Bu notu alamayan öğrenci, dersin ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılır. Küsurlu
notlar en yakın tam sayıya çevrilir.”

“(2) Katsayı,  harf notu karşılıkları ve anlamı ile mutlak değerlendirme sistemindeki
not aralıkları aşağıdaki gibidir:

Harf Notu Mutlak Değerlendirme
Katsayı Karşılığı Anlamı Sistemindeki Not Aralıkları
4.00 AA Mükemmel 80 - 100
3.50 BA Çok İyi 75 - 79
3.00 BB İyi 70 - 74
2.50 CB Orta 65 - 69
2.00 CC Başarılı 60 - 64
1.50 DC Koşullu Başarılı 55 - 59
1.00 DD Koşullu Başarılı 50 - 54
0.50 FD Başarısız 40 - 49
0.00 FF Başarısız 0 - 39

Z Devamsız
- G Geçer
- K Kalır
- H Mazeret
- M Muaf ”
“(3) Bir dersten, (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci

o dersi başarmış sayılır. DC veya DD notlarından birini alan öğrenci, ilgili derslerden koşullu
başarılıdır. Bu derslerden başarılı sayılabilmesi için yıl sonu ağırlıklı not ortalamasının 2.00
olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar eder. Bir dersten (FD) ve (FF) harf notlarından
birini alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ancak yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve
üstü olan öğrenciler istedikleri takdirde notları DC ve DD olan derslerini takip eden yılın ilgili
döneminde akademik takvimde belirtilen ders kayıtlanma döneminde  kayıt yaparak tekrar ala-
bilirler. Bu durumdaki öğrencilerin söz konusu derslerden aldıkları en son notları geçerli sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(6) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen
dersler, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan paket program yürüten birimler ile diğer
birimlerde de  GANO hesabına katılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı ilgili akademik birimlerin yönetim ku-
rullarınca belirlenerek bölümlere bildirilir. Bu sınavların gün ve saatleri öğrenci sayıları ve
derslik kapasiteleri de dikkate alınarak bölüm başkanlıklarınca programlanır ve dekanlık/mü-
dürlük tarafından en az iki hafta önce ilan edilir. Gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günlerinde
de sınav yapılabilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Yarıyıl/yıl sonu, mazeret, tek ders mezuniyet, muafiyet, yeterlilik ve düzey belir-
leme sınavları ile mezuniyet ortalama yükseltme baraj sınavının  mazeret sınavı yoktur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) YDS’den 70 ve üzeri veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul
edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden geçer puanı aldığını belge-
leyenler yabancı dil hazırlık programı eğitiminden ve ortak zorunlu yabancı dil derslerinden
muaf tutulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 2.00’nin altında olduğu için mezuniyete
hak kazanamayan öğrencilere son iki yarıyılda DC, DD veya CC notu aldıkları en çok üç ders-
ten bir defaya mahsus olmak üzere ortalama yükseltme sınav hakkı verilir. Bu sınavlar en geç
takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce ilgili birim yönetim kurulunun
belirleyeceği tarihte yapılır. Bu sınavlardan alınan notlar öğrencinin karnesine harf notuna dönüş-
türülmüş olarak direkt işlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu  maddesinin birinci  fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir

“(1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için; kayıtlı bulunduğu programdaki tüm dersleri
alması ve bu derslerden başarılı olması, ayrıca  Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının  en az 2.00
olması zorunludur. GANO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi 2013-2014 eğitim öğretim yılı başında,
diğer maddeleri 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AKADEMİK
KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/6/1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Kıyafet Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci
fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“k) Balkan Araştırma Enstitüsü öğretim üyeleri için bayrak kırmızısı.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2012 28395

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/2/2013 28563
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ANA STATÜ

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 20/12/1996 tarihli ve 22853 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İş-
letmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 - ÇAY-KUR’un sermayesi 1.060.000.000 TL’sı olup tamamı Devlete aittir. ÇAY-KUR’un
sermayesi ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilir.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4 – Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, eko-

nomik gereklilik, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ede-
rek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli
hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış
pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve
fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak amaçlarıyla teşkil olunan ÇAY-KUR’un faaliyet
konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) İşletmeye uygun nitelikteki yaş çay yapraklarını satın almak, kuru çay üretmek ve/veya
ürettirmek.

b) Satın alınan çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette
bulunmak.

c) Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış pazar isteklerine uygun olarak har-
manlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak.

ç) (a), (b) ve (c)  bentlerindeki faaliyetlerle ilgili olarak;
1) Gerekli tesisleri kurmak, kiralamak ve işletmek.
2) Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler

üretmek, bitkisel çaylar, soğuk çay, kafein, ekstrakt ile diğer ilişkili ve yan sektörlere ait ürün-
lerin üretimini ve pazarlamasını yapmak ve/veya yaptırmak.

3) Çay ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli
araştırmaları yapmak, müessese ve laboratuvarlar kurmak, işletmek.

4) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek.
5) Ticaretle iştigal etmek, ihracat ve ithalat yapmak.
6) Çay eksperlerinin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak.
7) Teşekkülün ihtiyacı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kamulaştırma

yapmak, ayni, sınai ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak.
8) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
d) Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik

alanlarda rehberlik yapmak.
ÇAY-KUR bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iş-

tirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. ÇAY-KUR'un amaç ve faaliyet konuları Yüksek
Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statüye aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Yürütme
Madde 26 – Bu Ana Statü hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.”
MADDE 4 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Ana Statü hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER 

ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ 

(TEBLİĞ NO: 2013/11)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, distile alkollü içkilerin resmi kontrolleri için uy-

gulanacak analiz metotlarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 

a)  29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 

b) Avrupa Birliğinin 19/12/2000 tarihli ve 2870/2000/EC sayılı Distile Alkollü İçkilerin

Analizi ile İlgili Topluluk Referans Metotları Komisyon Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 − (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) CAS: Bilimsel literatürde tanımlanmış her bir kimyasal bileşik için verilen, Amerikan

Kimya Derneği'nin kayıt numaralarını, 

b) Distile Alkollü İçkiler Tebliği: 16/3/2005 tarihli ve 25757 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2005/11)’ni,

c) EIPT: Uluslararası Pratik Sıcaklık Ölçeğini,

ç) FID: Alev iyonlaşma dedektörünü,

d) GC: Gaz kromatografisini,

e) HMCE: İngiliz Gümrük ve Vergi Kurumunu,

f) HPLC: Yüksek performanslı sıvı kromatografisini,

g) ISO: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatını,

ğ) IUPAC: Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliğini,

h) Kesinlik: Analiz sonucu ve kabul edilen referans değer arasındaki yakınlığı,

ı) OIML: Uluslararası Yasal Metroloji Organizasyonunu,

i) OIV: Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütünü,

j) Splitli enjeksiyon: Girişte bölünmeli enjeksiyon sistemini,

k) Splitless enjeksiyon: Bölünmesiz enjeksiyon sistemini,

l) Split/Splitless enjektör: Bölünmeli/Bölünmesiz enjektörü,

m) Tekrar edilebilirlik sınırı: Aynı numune, aynı uygulayıcı, aynı cihaz, aynı laboratuvar

gibi tekrar edilebilirlik koşulları altında kısa zaman aralıklarıyla yapılan iki analiz sonucu ara-

sındaki (genellikle % 95 olan belirli bir güven aralığında) mutlak farka eşit veya mutlak farkın

altındaki bir değeri,
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n) TS: Türk standartlarını,

o) Yeniden üretilebilirlik sınırı: Aynı numunede, aynı metot kullanılarak, farklı uygu-

layıcı, farklı cihaz, farklı laboratuvar gibi yeniden üretilebilirlik koşulları altında elde edilen

iki analiz sonucu arasındaki (genellikle % 95 olan belirli bir güven aralığında) mutlak farka

eşit veya mutlak farkın altındaki bir değeri,

ö) UV: Ultraviyoleyi

ifade eder.

Analiz metodu 

MADDE 4 − (1) Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygunluğunun resmi kontrollerinde

uygulanacak referans analiz metotları eklerde yer almaktadır. 

a) Eklerde yer alan referans metotların haricindeki diğer analitik metotlar; bir labora-

tuvar yöneticisinin sorumluluğu altında, sonuçların doğruluğu ve kesinliği (tekrar edilebilirliği

ve yeniden üretilebilirliği) eklerde verilen ilgili referans metotlardan elde edilen sonuçlara eş-

değer olması şartıyla kabul edilir. Şahit analizlerde, bu metotlar eklerde verilen referans analitik

metotların yerini alamazlar.

b) Özel bir distile alkollü içkinin içerdiği maddelerin saptanması ve miktarının belir-

lenmesi için eklerde analitik referans metotlar düzenlenmemişse aşağıdaki metotlar kullanılır:

1) Uluslararası kabul edilen prosedürler düzeyinde geçerli kılınmış ve özellikle

29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

giren Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki

kriterleri karşılayan analitik metotlar,

2) ISO’nun öngördüğü standartlara uygun metotlar,

3) OIV’nin tanıdığı ve bu Örgüt tarafından yayımlanan analitik metotlar,

4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sözü edilen metotların olmadığı durumda; ke-

sinlik, tekrar edilebilirlik ve yeniden üretilebilirlik koşullarını sağlaması şartıyla, uygun başka

bir analitik metot. 

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan

ürünlerde resmi kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar, bir yıl içerisinde bu Tebliğ

hükümlerine uymak zorundadırlar. 

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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11/4/2013        PERŞ             KILIÇ 

ORTA SAFYA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

11 Nisan 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28615 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 8,75 TL. ile en çok 624.107,90 TL. arasında değişen; 

17/04/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

62.411,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, Tekstil Malzemesi, 

Mensucat, Kumaş, aydınlatma cihazı, Akümülatör, Otomobil Göstergesi, muhtelif giyim 

eşyasından oluşan 77 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 

Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 18/04/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3058/1-1 

—— • —— 

KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, GÜNEY MAHALLESİNDE (YARIMCA KÖYÜ) 

YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE İHALE YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Güney Mahallesi (Yarımca Köyü), 1234 ada, 3 parselde 

kayıtlı taşınmaz yap - işlet - devret modeliyle ihale edilecektir. 

2 - Firmalar, taşınmaz üzerinde yapmayı planladıkları yapının maliyetinin en az %3 ile 

teklif ettikleri ortalama yıllık kiranın en az %10’unun toplamı kadar geçici teminat verecektir.  

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden “Yahya Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sk. No:15 İzmit/KOCAELİ 

adresindeki İzmit Kan Bağışı Merkezinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 16 MAYIS 2013 günü saat 10:30’a kadar “Yahya 

Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sk. No: 15 İzmit/KOCAELİ adresindeki İzmit Kan Bağışı 

Merkezi Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 17 MAYIS 2013 günü saat 14:00’de İzmit 

Kan Bağışı Merkezi Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3035/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Giresun Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Fevzi Çakmak Mahallesi F.14 pafta, 655 

ada, 226 nolu parseldeki 4470.24 m2’lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği kapalı 

teklif usulüyle satışı yapılacaktır. 

2 - İhale 25 Nisan 2013 perşembe günü saat 13:30’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan 

Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam Odasında ihale 

komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır. 

3 - İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 5.990.121,60,-TL’dir. 

Geçici teminat 179.703,60,-TL’dir. KDV satış bedeli üzerinden ayrıca tahsil edilecektir. 

4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-17.00 saatleri arasında Giresun Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve 

ücretsiz olarak temin edilebilir. 200 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak 

isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur. 

5 - İhaleye katılmak için istenen belgeler; 

- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki 

belgelerin bulunması zorunludur: 

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır: 

I) Gerçek Kişiler İçin; 

a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi 

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti 

c) Noter onaylı imza sirküleri 

d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname 

II) Tüzel Kişiler İçin; 

a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2013 yılı içerisinde 

düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası 

b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça 

gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi 

c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti 

d) İmza sirküleri 

e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi 

III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler 

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi 

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf 

c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge 

d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş 

şartname 

e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere 

katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı 

taahhütname 

B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır. 

6 - Teklifler, en geç 25 Nisan 2013 Perşembe günü saat 13.30’a kadar Giresun Belediye 

Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

 2929/1-1 
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BAŞAKŞEHİR İLÇESİ ZİYA GÖKALP MAHALLESİ 858 ADA 3 PARSEL SAYILI 

TAŞINMAZIN SATILMASI İHALESİ 

Başakşehir Belediye Başkanlığından: 

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki 858 ada 3 parsel sayılı 

taşınmazın satılması ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı 

Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri: 

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı 

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL 

c) Telefon ve Faks numarası: 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32 

2) İşin Adı: “Belediye Mülkiyetinde Bulunan 858 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmazın 

Satılması” işidir. 

3) İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler 

a) İl/İlçesi : İstanbul/ Başakşehir 

b) Mevkii /Mahalle : Ziya Gökalp Mahallesi 

c) Ada/parsel : 858/3 

d) Cinsi : Arsa 

e) Yüzölçümü : 12.131,79 m² 

f) Belediye Hisse Oranı : Tamamı 

g) Halihazır : Boş 

h) İmar Durumu:Eğitim Tesis Alanı (Bakanlık onayı ile ‘‘Eğitim Tesis Alanı’’ lejantından 

çıkarılmasına muvaffakat edilmiş, plan değişikliği taşınmazı satın alan kişinin başvurusu ile ilgili 

kanunlar çerçevesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecektir.) 

4) Muhammen bedeli : 75.000.000,00-TL+KDV(Yetmişbeşmilyon - Türk Lirası) 

5) Geçici teminatı : 2.250.000,00-TL (İkimilyonikiyüzellibin - Türk Lirası) 

6) İhalenin Yeri ve Zamanı: 

a)Yapılacağı Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak 

Mahallesi 5.Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL 

b) Tarihi ve Saati: 22.04.2013 - 14:00 

7) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 22.04.2013 - 12:00 

8) Tekliflerin Verileceği Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü Başak Mahallesi 5.Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL 

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 

a) Adres Beyanı : Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge. 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) İmza Sirküleri: 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi. 

- Tüzel kişi olması halinde, 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. 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun). 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2013 – Sayı : 28615 

 

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun). 

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. Ortak Girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) 

fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

10) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, 

Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir /İstanbul adresinde görülebilir ve 500,00-TL(Beşyüz-Türk 

Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 

belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (22.04.2013 Pazartesi) saat 12:00'ye kadar Başakşehir 

Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/ 

İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 3039/1-1 

—— • —— 

3 ADET OTOMATİK TORBALAMA, PALETLEME VE SARMA MAKİNESİ 

İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 3 adet 1200-1400 torba/saat kapasiteli 

(Buğday için) sabit otomatik torbalama, paletleme ve sarma makinesi ithal yoluyla, kapalı teklif 

usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin 

edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Vakıflar Bankası Ankara/Başkent 

Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır. 

3 - Bu ihale için teklif edilen tutarının %3 ü kadar geçici teminat verilecektir. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 15/05/2013 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 

şekilde göndermeleri şarttır. 

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna 

kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

ADRES  : 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sok. No. 62 

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 

Tel : 90 (312) 417 00 47 

Fax : 90 (312) 425 59 55 3026/1-1 
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ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU KAYIT PROFİLİ (SİGMA) SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU KAYIT 

PROFİLİ (SİGMA) alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/41794 

Dosya no  : 1322037 

1 - İDARENİN :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 17.000 adet Çift Zincirli Konveyör Oluğu Kayıt Profili 

(Sigma)  

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden 

Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü stok sahası. 

ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip;  

  1. parti ( 10.000 adet) 60 takvim günü. 

  2. parti ( 7.000 adet) 90 takvim günüdür.  

3 - İHALENİN   

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satın Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 2  

  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 29.04.2013 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 29.04.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 2973/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan 

kadroya 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen 

belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından 

kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların 

başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu 

adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru 

dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışında alınmış 

ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi 

gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

PROFESÖRLER İÇİN 

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi) 

Özgeçmiş 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım, 

Doçentlik belgesi, doktora belgesi, 

Lisans, Yüksek Lisans belgesi, 

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

1 adet fotoğraf 

 

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. ADEDİ 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Profesör 1 1 

 2935/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

EMAYAĞ MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ’nin; MYĞ/1642-2/24582 sayılı lisansında kayıtlı, Tatlıcak Mahallesi Umurlu 

Sokak No:23 Karatay/KONYA adresindeki tesise ait, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 

verilen 17.08.2007 tarih ve 1/18 numaralı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın söz konusu idare 

tarafından iptal edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak 

çıkarılan  17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin  (e) bendinde yer alan  “Lisans başvurusu kapsamında aranan 
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bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine 

bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine 

rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa 

onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma 

ibraz edilmemesi..”  halinde lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Tatlıcak Mahallesi 

Umurlu Sokak No:23 Karatay/KONYA adresindeki tesise ait birinci sınıf İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatını Kurumumuza ibraz etmesi gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 

dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3010/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/588 Esas sayılı dosyanın zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 3007/1-1 

————— 

İstanbul 11. İş Mahkemesinin 2007/560  Esas sayılı dosyanın zayi olduğu anlaşıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 

Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 3008/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

Ankara Ticaret Odasına 08.02.1991 tarihinden itibaren 81317 Ticaret Sicil ve 30/3517 

Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan EPSİLON İnşaat Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi 

ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 10216182506 TC. Kimlik No.lu Çetin 

İNSAN, Genel Müdürlüğümüz 7.Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2012/75146 İhale Kayıt 

Numaralı işle ilgili olarak, l (Bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı 

Resmi Gazete’nin 04.10.2012 gün ve 28431 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilmişti. 

Sözü edilen firma tarafından, Ankara 2.İdare Mahkemesinde "Bir yıl süre ile ihalelere 

geçici olarak katılmaktan yasaklanma cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması" istemi ile 

Bakanlığımız aleyhine açılan dava konusu işlemde; 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca 

teminat almaksızın Mahkemenin 21.12.2012 tarih ve 2012/1594 sayılı kararı gereğince oybirliği 

ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden, firma yönünden ihalelere katılmaktan 

yasaklanmanın kaldırılmasına ilişkin karar,  Resmi Gazete’nin 14.01.2013 tarih ve 28528 sayılı 

nüshasında yayınlatılmıştı. 
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Ancak, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına dair karar ile ilgili olarak, 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.Kurulu tarafından verilen 24.01.2013 tarihli ve Y.D. İtiraz 

No:2013/515 sayılı kararı gereğince, “21.12.2012 tarihli ve 2012/1594 sayılı yürütmenin 

durdurulması kararının kaldırılmasına ve yeniden karar verilmek üzere mahkemesine 

gönderilmesine” karar verildiğinden, EPSİLON İnşaat Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi ile 

sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 10216182506 TC. Kimlik No.lu Çetin İNSAN 

hakkında verilen, 04.10.2012 ile 14.01.2013 tarihleri arasındaki 102 günlük yasaklılık süresinden 

sonra arta kalan 263 günlük yasaklılık süresinin bu kararın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten 

itibaren başlamak üzere uygulanmasına ait ilan Resmi Gazete’nin 25 Mart 2013 gün ve 28598 

sayılı nüshasında yayınlanmıştı. 

Bu defa, EPSİLON İnşaat Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi ile sermayesinin 

yarısından fazla  hisseye sahip ortağı 10216182506 TC. Kimlik No.lu Çetin İNSAN hakkında 

verilen, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığına ilişkin, Resmi 

Gazete’nin 04.10.2012 gün ve 28431 sayılı nüshasında yayınlanan yasaklama kararı, Ankara 2. 

İdare Mahkemesinin 29.03.2013 tarihli ve E.2012/1594, K:2013/590 sayılı kararı ile “Dava 

konusu işlemin İPTALİ”ne oybirliği ile karar verildiğinden firma ve ortağı yönünden ihalelere 

katılmaktan yasaklamanın kaldırılması gerekmektedir.  

Duyurulur. 3038/1-1 

—— • —— 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Son Başvuru Tarihi: 25/04/2013 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği'nin Madde 3, 

(3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda 

ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2013 – Sayı : 28615 

 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)  

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD  

NOTLAR 

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvurulan dikkate alınmayacaktır. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. 

adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR 

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi: 232 4888122  

Hukuk Fakültesi: 232 4888145 

Fax: 232 2792626 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Anabilim Dalı/Açıklama 

Mühendislik ve 

Bilgisayar Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

 

Profesör 1 Yazılım Mühendisliği 

Mühendislik ve 

Bilgisayar Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Doçent 1 Bilgisayar Mühendisliği 

Hukuk Fakültesi - 

Öğretim Üyesi 

(Prof/Doç. veya 

Yrd. Doç. Dr.) 

1 Devletler Kamu Hukuku 
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