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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

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

Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “A, B veya C sınıfı”

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) 24 üncü maddede belirtilen devir, birleşme veya kısmi bölünme hallerinde onay-

lanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak kişilerden birinci fıkrada belirtilen en az iki

yıldır fiilen faaliyette bulunma koşulu aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile

beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrada yer alan “birinci, ikinci ve üçüncü

fıkralarının (a) bentlerinde” ibaresi “birinci fıkrasının (a) bendinde” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve

(h) bentleri ile yedinci fıkrasında yer alan “Başvurunun kayda alındığı” ibaresi “Yetkilendiril-

miş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme

yapıldığı” ibaresi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23 üncü

maddede belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki özel koşulları da sağlaması gerekir:

a) Dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan en az birinin sağlan-

ması:

1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön in-

celemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer

aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari bir milyon

FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön in-

celemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer

aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat

ve fiili ihracat toplamının asgari altı milyon ABD doları tutarında olması.

b) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön in-

celemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az on beş işçi istihdam

ediyor olması.

(2) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı

aracılığıyla ihracat yapılması durumunda, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre Türkiye

İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylı belgede kayıtlı ihracat tutarlarından dış
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ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla ya-

pıldığı tespit edilen ihracat tutarları da imalatçı kişinin ihracatı olarak kabul edilir ve imalatçı

kişinin başvurusunda dikkate alınır. 

(3) Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri için bu maddede sayılan

özel koşullar aranmaz.

(4) Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen

özel koşul aranmaz. Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvu-

rularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından

birinci fıkranın (b) bendinde yer alan koşulun sağlanması zorunludur. Bu koşulun sağlanma-

sında, grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınır.

(5) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibinin, devir veya birleşme suretiyle tüzel kişili-

ğinin sona ermesi durumunda yeni kurulan ya da onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmayı

devralan tüzel kişiliğin onaylanmış kişi statü belgesi talebinin bu madde uyarınca özel koşullar

açısından değerlendirilmesinde talep halinde tüzel kişiliği sona eren firmanın dış ticaret per-

formansı da dikkate alınır. Bu durumda tüzel kişiliği sona eren firmanın 23 üncü maddenin bi-

rinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları da statü

belgesi talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ile birlikte değerlendirilir.

(6) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bö-

lümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve mu-

rakabesi ve/veya sermayesi bakımından belge sahibi şirketle yeni kurulan şirket arasında va-

sıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin onaylanmış kişi

statü belgesi talebinin bu madde uyarınca özel koşullar açısından değerlendirilmesinde talep

halinde belge sahibi firmanın dış ticaret performansı da dikkate alınır. Bu durumda belge sahibi

firmanın 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin

ceza kararı sayıları da statü belgesi talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ile

birlikte değerlendirilir. Aynı maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen genel koşulun

sağlanıp sağlanmadığının tevsikinde ise belge sahibi firmanın mali yapısı esas alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “A, B

veya C sınıfı” ibaresi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır. 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 85 – (1) Kaçak zannı ile el konularak kaçak eşya ambarı, yoksa sırasıyla ge-

nel antrepo, geçici depolama yerleri veya gümrük idaresince uygun görülen yerlere konulan

eşyanın mahkemesince sahiplerine iadesine karar verilmesi halinde, kararın kesinleşmesini

müteakip, eşya sahibine veya temsilcisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren, bu eşya geçici

depolanan eşya statüsüne tabi tutulur. Bu eşya; serbest dolaşımda bulunmuyorsa otuz gün içinde

gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilerek buna ilişkin işlemler tamamlanır;

serbest dolaşımda bulunuyorsa kararın kesinleşmesini müteakip ilgilisine yapılacak tebligat

tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınır. Bu süreler içerisinde işlemleri yapılmayan

eşya tasfiye edilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mavi hat; Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ihracatta

yararlandığı, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya mua-

yeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören ihracat beyannamelerine ilişkin beyanın

kontrolü, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Bakanlıkça belirlenen usul ve

esaslar dâhilinde gerçekleştirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 181 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “eşyanın gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresine” ibaresinden sonra gelmek

üzere “veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirine” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıda yer

alan (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Bakanlık bu fıkra kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesine

ilişkin iş ve işlemlerin, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri marifetiyle yerine getirilmesine

ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(7) Birinci fıkrada belirtilen eşyanın transit rejimi beyanında bulunulduğu durumda,

beyanın belge kontrolüne tabi tutulması ya da fiziki muayeneye tabi tutulan eşyanın niteliği

itibarıyla muayene memurunca gümrük tarife istatistik pozisyonunun tespitinin mümkün olması

halinde eşya laboratuvar tahliline tabi tutulmaz. Kara hudut kapılarından Türkiye Gümrük Böl-

gesine girişte transit rejimi beyanında bulunulan birinci fıkra kapsamı eşyanın gümrük tarife

istatistik pozisyonunun tespiti için laboratuvar tahlilinin gerekli olması durumunda, giriş güm-

rük idaresi tarafından rejimin ibrasına kadar gümrük idaresinde saklanmak üzere numune alı-

narak taşıtın varış idaresine sevki mühür tatbik edilmek ve elektronik uydu takip cihazları ile

takip edilmek suretiyle gerçekleştirilir. Varış idaresinde  eşyanın laboratuvar tahlili sonucunun

beyana uygun olması halinde rejim sonlandırılır. Laboratuvar tahlili sonucunun beyana uygun

olmaması halinde giriş gümrük idaresi numuneyi varış gümrük idaresine gönderir, bu numune

kullanılarak yapılan laboratuvar tahlili sonuçlarına göre işlem yapılır. Varış idaresinde, kara

hudut kapılarından transit rejimi altında sevk edilen eşyanın yurtdışı edilecek olması durumun-

da, ihbar ve şüphe halleri hariç olmak üzere, mühürlerin sağlam ve kapların açılmamış oldu-

ğunun tespit edilmesini müteakip eşyanın yurtdışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilir. Ayrıca,

transit rejimine tabi tutulan birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşyanın ayniyetinin korun-

masına ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirlendiği durumlarda, ilgili usul ve esaslar çer-

çevesinde işlem yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 207 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“gümrük idaresince” ibaresi “yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek rapora isti-

naden” olarak değiştirilmiştir. 
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 235 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gö-

revli memur” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 251 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Demiryolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul

MADDE 251 – (1) Eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin

yapılacak izin başvurusu, 224 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulların sağlanması

halinde 225 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ibraz edilerek yapılır. Ancak, 224 üncü

maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, iktisadi

devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet te-

şekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin başvurularında, 225 inci mad-

dede yer alan bilgi ve belgeler aranmaksızın, demiryolu işletmecisinin Uluslararası Demiryol-

ları Birliği (UIC) işletme kodunun yer aldığı ve verilecek izin kapsamında gerçekleştirilecek

transit işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin asıl sorumlu sıfatıyla taraflarınca üstlenildiğine dair

ibare içeren, yetkili şahıslarca imzalanmış başvuru yazısına istinaden işlem yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıyan demiryolu işletmecisine Bakanlıkça ba-

sitleştirme izni verilebilir. Basitleştirme izni kapsamında gümrük idarelerince yapılacak işlem-

ler, izin sahibi asıl sorumlunun yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belir-

lenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 252 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Denizyolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul

MADDE 252 – (1) 224 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıdığını

225 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile tevsik eden denizyolu taşımacılığı yapan fir-

malara Bakanlıkça basitleştirme izni verilebilir. Basitleştirme izni kapsamında hareket ve varış

idarelerinde yapılacak işlemler, izin sahibi asıl sorumlunun yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer

hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 253 ila 262 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 330 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “geçmemek üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetkilendirilmiş gümrük müşaviri

veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “güm-

rük memuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 335 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ay-

niyat tespiti” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya” ibaresi

eklenmiştir.
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 380 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.  

“(3) Eşyanın rejim altında kalma süresinin verilecek ek sürelerle birlikte, Kanunun

130 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yirmi dört aylık süreyi aşmaması esastır.

Ancak, aşağıda belirtilen eşya için rejime giriş gümrük idaresince yirmi dört ayı aşan süre uza-

tımı da yapılabilir:

a) Özelliği nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen eşya,

b) Yirmi dört aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılan eşya,

c) Kamu kuruluşları, belediyeler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi

kuruluşları ile yapılan sözleşmeye istinaden ticari amaçla kullanılmak üzere getirilen, Türkiye

Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş olan ambulans

hava taşıtları, yangın söndürme hava taşıtları, zirai ilaçlama hava taşıtları ve sıhhi ilaçlama

hava taşıtları ile bunların yenilenmesi, ayarı ve muhafazasına yönelik tamir ve bakım için ge-

rekli olan yedek parça, aksesuar ve ekipmanlar.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 520 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenen tespit raporu.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 521 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “güm-

rük memuru” ibaresi “yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 524 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu madde uyarınca, antrepolarda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak yetkilen-

dirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenir. Birinci fıkrada yer alan işlemlere ilişkin

tespit raporları Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) gönderilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 525 inci maddesinin mülga yedinci fıkrası aşağıdaki

şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(7) Yapılacak denetleme neticesinde; 

a) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi

sonucu yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin belgesinin geri alınmasına karar verilmesi halinde

bir ay süreyle,

b) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemi yaptıran antrepo işleticisi arasında

tespit işlemi haricinde doğrudan veya dolaylı iş ilişkisinin tespiti halinde üç ay süreyle,

ilgili antrepoya eşya alınmasına izin verilmez.” 

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 536 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “güm-

rük memuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 538 inci maddesinin mülga dördüncü fıkrası aşağı-

daki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından fiziki sayım yapılarak stok kayıtları

altışar aylık dönemler itibarıyla tespit edilen ve buna ilişkin raporları ilgili gümrük müdürlüğüne

sunulan genel ve özel antrepolar, birinci fıkranın kapsamı dışındadır.”
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MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 540 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “güm-

rük memuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” ibaresi

eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “gümrük memurları” ibaresinden sonra

gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 555 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri bulunmayan antrepo ile geçici depolama yerle-

rinde çift kilit bulundurulması zorunludur.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 557 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gö-

revlilerden,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile” ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin mülga 574 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden

düzenlenmiştir.

“Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri

MADDE 574 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, Kanunun 10 uncu maddesinin

birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, ba-

sitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağ-

lamak için Bakanlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen ve 576 ncı

maddede belirtilen şartları taşıyan gümrük müşaviridir.

(2) Birinci fıkrada geçen tespit işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile yetkilendirilmiş

gümrük müşavirlerinin çalışma usul ve esasları Bakanlıkça yayımlanan tebliğ ve genelgelerle

belirlenir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin mülga 575 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden

düzenlenmiştir.

“Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu

MADDE 575 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapmış oldukları tespit işlem-

leri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların ve onayladıkları EUR.1/EUR.MED ve A.TR

dolaşım belgelerinin doğruluğundan sorumludur. Yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin

raporların doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğ-

ratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen

sorumludurlar.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin mülga 576 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden

düzenlenmiştir.

“Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler

MADDE 576 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin aşağıda belirtilen niteliklere

sahip olmaları gerekir:

a) Kanunun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile geçici 5 inci

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak ya da Ka-

nunun 228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası

uyarınca hak sahibi olup, en az yedi yıl süre ile gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak,
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b) Son beş yıl içinde Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca kesinleşmiş geçici olarak

mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak,

c) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemek ve bu amaçla kurulmuş

tüzel kişilere ortak olmamak,

ç) Tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan sta-

tüde ilişkisi bulunmamak, 

d) Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca birden fazla geçici olarak mesleki faaliyetten

alıkoyma cezası almamış olmak, 

e) Ertelenmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, para cezasına veya tedbire çev-

rilmiş ya da affa uğramış olsalar bile kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, do-

landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, if-

tira, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suçtan kaynak-

lanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suç-

larından ceza almamış olmak,

f) 4458 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca son üç yıl içerisinde üçten fazla

uyarma veya kınama cezası almamış olmak,

g) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi

ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da

yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak,

ğ) Altmış beş yaşını doldurmamış olmak. 

(2) Birinci fıkrada sayılan niteliklere sahip olan gümrük müşaviri gerekli evraklarla

Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda düzenlenmesi uygun

bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Yetki Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu

süre birinci fıkranın (ğ) bendinde yer alan nitelik dikkate alınarak daha kısa belirlenir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin mülga 577 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden

düzenlenmiştir.

“Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışılan süreler

MADDE 577 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya

giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilen kişilerin, Kanunun 227 nci

maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bendlerinde belirtilen şartları haiz ol-

maları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları süreler, anılan mad-

denin (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır. Bu kişilerin gümrük müşavir yardımcısı

olmaları durumunda, anılan Kanunun 228 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları

haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları süreler değerlen-

dirmeye alınır.”
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MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin mülga 578 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden

düzenlenmiştir.

“Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine uygulanacak cezalar ve yetki belgesinin

geri alınması 

MADDE 578 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yapılan tespit işlemlerine

ilişkin olarak mevzuata aykırı durumların belirlenmesi halinde haklarında Kanunun geçici 6 ncı

maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birinin kaybedilmesi, tespit

işlemleri ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi,

görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu olarak yapılması ya

da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunulması veya dolaylı

temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü

ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespit edilmesi durumlarında yetkilendi-

rilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri geri alınır. Bu şekilde yetki belgeleri geri alınan

gümrük müşavirlerine beş yıl süreyle tekrar yetki belgesi verilmez.

(3) Asgari ücret tarifesinin altında hizmet verildiğinin tespit edildiği, ancak bu durumun

maddi hatadan kaynaklandığının anlaşıldığı hallerde ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu

durumda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıya rağmen söz-

leşme ücretinde gerekli düzeltmeleri yapmayan veya benzer hataları tekrarlayan yetkilendiril-

miş gümrük müşavirine ait yetki belgesi, altı ay süreyle geri alınır.

(4) Tüzel kişilik bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerde, işlemi gerçekleştiren yetkilen-

dirilmiş gümrük müşavirinin yanı sıra şirketi temsil ve ilzama yetkili yetkilendirilmiş gümrük

müşaviri hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

(5) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgesinin geri alınması, ayrıca Ka-

nunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.” 

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statüsüne ilişkin geçici düzenleme

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş

olan ve geçerliliğini koruyan tüm A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerinin süresi

15/8/2017 tarihine kadar uzatılır.

(2) Bu madde kapsamında süresi uzatılan A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerinin

askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

(3) Bu madde kapsamında süresi uzatılan A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgeleri

kapsamında yararlanılacak hak ve yetkiler ile bu hak ve yetkilerin askıya alınması ve geri alın-

masına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

(4) 15/8/2017 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini korumaya devam eden

tüm C sınıfı onaylanmış kişi statü belgeleri 15/8/2017 tarihi itibariyle mevcut belgenin geçer-

lilik süresi sonuna kadar geçerli olmak üzere onaylanmış kişi statü belgesi olarak değiştirilir.”
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MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sının 23 ve 24 numaralı satırları arasına aşağı-
daki 1 inci tabloda yer alan satır, 27 ve 28 numaralı satırları arasına ise 2 nci tabloda yer alan
satır eklenmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin Ek 77/A’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin Ek-82’sinin 15 numaralı satırı aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aşağıdaki 50 numaralı satır eklenmiştir.

MADDE 40 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1, 3, 5, 6, 7 ve 9 uncu maddeleri 15/8/2017 tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
MADDE 41 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538

2- 2/7/2010 27629

3- 2/12/2010 27773

4- 31/12/2010 27802

5- 26/3/2011 27886

6- 30/4/2011 27920

7- 23/5/2011 27942

8- 16/7/2011 27996

9- 2/11/2011 28103

10- 28/12/2011 28156

11- 31/3/2012 28250

12- 12/6/2012 28321

13- 20/11/2012 28473

14- 10/1/2013 28524

15- 7/2/2013 28552

16- 5/4/2013 28609

17- 15/5/2013 28648

18- 12/6/2013 28675

19- 3/8/2013 28727

20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)

21- 21/5/2014 29006

22- 2/12/2014 29193

23- 31/1/2015 29253

24- 18/2/2015 29271

25- 13/3/2015 29294

26- 13/5/2015 29354

27- 30/6/2015 29402

28- 20/8/2015 29451

29- 22/1/2016 29601

30- 13/2/2016 29623

31- 29/3/2016 29668
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Maliye Bakanlığından:
KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, bu taşınmazın, adına tahsis yapılan veya devralan kamu idaresi ile satış, trampa, arsa
ve/veya kat karşılığı inşaat, irtifak hakkı tesisi gibi mülkiyete ilişkin tasarrufî işlemlere konu
edilmesi halinde, halen aynı kamu idaresi tarafından kullanılıyor olması kaydıyla bu bina ve
tesisler bedel hesabında dikkate alınmaz, bu taşınmaz ile üzerindeki bina ve tesisler için ecrimisil
istenilmez, tahsil edilmiş olanlar iade edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin “Tahsis yapılmadan kullanılan taşınmazlarda ecrimi-
sil” başlıklı geçici 1 inci maddesinin madde numarası “GEÇİCİ MADDE 2” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Daha önce tahsisi kaldırılan veya geri alınan taşınmazlar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce maliki kamu

idaresince tahsisi kaldırılan veya geri alınan taşınmazın, adına tahsis yapılan veya devralan ka-
mu idaresi ile satış, trampa, arsa ve/veya kat karşılığı inşaat, irtifak hakkı tesisi gibi mülkiyete
ilişkin tasarrufî işlemlere konu edilmesi halinde, bu taşınmazın üzerine adına tahsis yapılan
veya devralan kamu idaresi tarafından yapılan bina ve tesislerin halen bu kamu idaresi tarafın-
dan kullanılıyor olması kaydıyla, bu bina ve tesisler hakkında da 24 üncü maddenin üçüncü
fıkrası uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini ekinde yer alan kamu idareleri yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM EĞİTİM MERKEZİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/30)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2292 kimlik kayıt numarası tahsis edil-
miş olan Udem Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi, Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylan-
mış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Udem
Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/6) yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/10/2006 26315

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2014 29088
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—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

SCA BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED

ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK 

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR 

TEBLİĞ (SGM: 2016/31)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2336 kimlik kayıt numarası tahsis edil-

miş olan SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, Ek-1’de yer alan tek-

nik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlen-

dirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 16/11/2011 tarihli ve 28114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SCA

Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Gö-

revlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/20) yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

İNTEGRA 96 ULUSLARARASI ÜRÜN VE SİSTEM BELGELENDİRME

BAĞIMSIZ DENETİM GÖZETİM EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2012/22)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SGM: 2016/32)

MADDE 1 – 9/1/2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İntegra

96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri

Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM:

2012/22)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Limited Şirketi,” ibaresinden sonra gelen

“(Girne Bulvarı Murat Apt. No:71 Daire:1 Karşıyaka/İzmir)” ibaresi “(Girne Bulvarı No: 186

Daire: 2 Karşıyaka/İzmir)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

9/1/2013 28523

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 16/2/2015 29269

2- 30/10/2015 29517
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 6)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin

daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki

belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine

ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getiril-

memesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

10 uncu ve 226 ncı maddeleri ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 574 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, 

b) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

c) Gümrük Müşaviri: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tu-

tulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve ken-

dilerine Bakanlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen kişiyi,

ç) Olumlu Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit

işlemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için rehberde öngörülen tüm bilgileri

içerecek şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,

d) Olumsuz Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit

işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,

e) Program: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan

ve internet ortamında erişimi elektronik olarak sağlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Programını, 

f) Rehber: Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü usul ve esasın belirlendiği Genel

Müdürlükçe yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği rehberini, 

g) Şartlı Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit iş-

lemleri sonucunda, rapor kapsamında ortaya konulması gereken tespitlerden birinin ya da ba-

zılarının, raporun sonuç bölümünde yer alan nihai görüşün olumlu olmasını engelleyecek şe-

kilde yapılamadığı durumları ihtiva eden raporu,
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ğ) Tespit İşlemi: Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak

tespit işlemlerini,

h) Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tespit işlemleri için ge-

rekli inceleme ve araştırmanın tamamlanmasını müteakiben şekil ve içeriği rehberde yer alan

rehberin ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenecek raporu,

ı) Tespit Sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile yükümlü arasında özel hukuk

hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,

i) Vekâlet Bildirgesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi çerçevesinde

yaptığı işlemlerin vekil tarafından yapılmasına yetki verdiği, vekilin ise bu işlemleri yerine ge-

tirmeyi taahhüt ettiği ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,

j) Vekil: Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirinden istenilen vekâlet

bildirgesinde vekil olarak gösterilmiş yetkilendirilmiş gümrük müşavirini,

k) Yetki Belgesi: Adına düzenlendiği gümrük müşavirinin bu Tebliğ kapsamında tespit

ve raporlama işlemlerini yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi, 

l) Yetki numarası: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit ve raporlama işlemlerini

yaparken kullandığı numarayı,  

m) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yapan

ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi

veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini, 

n) Yükümlü: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yaptırmak üzere yetkilendirilmiş

gümrük müşaviri ile sözleşme imzalayan kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sahip Olması Gereken Nitelikler, Yetki Belgesi

Başvurusu, Yetki Belgesine İlişkin İşlemler

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler

MADDE 5 – (1) 11 inci maddede belirlenen tespit işlemlerini yapacak gümrük müşa-

virinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 576 ncı mad-

desinin birinci fıkrasında yer alan niteliklere sahip olması gerekir.

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, 11 inci maddede yer

alan tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve ilzama

yetkili müdürlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması şarttır.

(3) Şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin, 11 inci maddenin birinci fıkra-

sının (a) bendinde yer alan tespit işlemlerini yapabilmesi için şirketteki hisselerinin en az %20

olması gerekir. 

(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği belgesini iade eden ya da belgesi geri alınan

müşavirlerin, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerindeki ortaklıklarını sonlandırmaları

gerekir.

(5) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla yetkilendirilmiş gümrük müşavir-

liği şirketine ortak olamazlar.
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Yetki belgesi başvurusu

MADDE 6 – (1) Yetki belgesi başvurusunun, başvuru sahibinin ad-soyad, adres, telefon

ve e-posta adresi bilgilerini içeren bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe yapılması gerekir. Dilekçe

ekinde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

a) Ek-1 ve Ek-2’de yer alan başvuru formu ve taahhütname.

b) Başvuru tarihinden önceki iki ay içinde ve resmi kuruma verilmek üzere alınan adli

sicil belgesinin aslı.

c) Başvuru sahibi başvuru tarihinden önce, dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirliği

hizmeti veren bir şirketin ortağı ise ortaklıktan ayrıldığını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin

aslı, onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı ile tescile esas or-

taklık kurulu kararı.

ç) Başvuru sahibine ait, son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebatlarında iki adet vesi-

kalık fotoğraf.

d) Ek-3’te yer alan taraflarca imzalanmış vekâlet bildirgesi.

e) Tespit işlemlerinin tüzel kişilik bünyesinde yürütülmek istenilmesi durumunda, tüzel

kişinin kuruluş, faaliyet alanı, ortaklık yapısı ve tüzel kişiliğe ortak olunduğunu gösteren Ticaret

Sicil Gazetesi’nin aslı, onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı

ile tescile esas ortaklık kurulu kararı.

(2) Yetki belgesi başvuruları, Bakanlık evrak kaydına alınmasını müteakip en geç altmış

gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır.

Yetki belgesi

MADDE 7 – (1) 5 inci maddede yer alan nitelikleri taşıyan ve başvuruları uygun bu-

lunan gümrük müşavirleri adına Genel Müdürlük tarafından örneği Ek-4’te yer alan yetki bel-

gesi, yetki numarası verilmek suretiyle düzenlenir. Yetki belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

Bu süre Gümrük Yönetmeliğinin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan

nitelik dikkate alınarak daha kısa belirlenir.

(2) Adına yetki belgesi düzenlenen gümrük müşavirinin BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük

Etkinlikleri) kullanıcı kodlarına bloke konulur. Yetki sahibinin merkezi BİLGE programı üze-

rinde işlem yapabilmesi için profil oluşturulur. Yetki belgesi, gümrük müşavirinin kayıtlı bu-

lunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri

veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir. Yetkilendirilmiş

gümrük müşaviri, internet üzerinden kendi erişim kodunu oluşturur. Başvuru tarihinden itibaren

üç ay içerisinde ilgilisi tarafından teslim alınmaması halinde, belge düzenlenmemiş sayılır.

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri kendisine teslim edilen yetki belgesinin saklan-

masından ve erişim kodunun kullanımından sorumludur.

(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet

adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. Yetkilendi-

rilmiş gümrük müşaviri adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta

adreslerine ilişkin bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, 7 gün içerisinde bil-

gilerin program aracılığıyla güncellenmesi için Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulur. 
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(5) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisini kazanan kişinin gümrük müşavirliği

statüsünün devam etmesi nedeniyle bu Tebliğde yer almayan hususlarda gümrük müşavirinin

tabi olduğu mevzuat hükümleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri için de geçerlidir.

Yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 8 – (1) Yetki belgesinin geçerlilik süresi sonunda Bakanlığa yapılan başvu-

rular değerlendirilerek şartları sağlayanlara ait belgeler yenilenir. 

(2) Yetki belgesi aşağıdaki durumlarda, 3 yıllık sürenin dolması beklenilmeksizin ye-

nilenir:

a) Yetki belgesinin çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması ve okunamaz hale gel-

mesi.

b) Gerçek kişinin ad ve soyadında değişiklik olması.

c) Ortağı olduğu tüzel kişiye ait vergi numarası veya ticaret unvanı bilgilerinde deği-

şiklik olması. 

(3) Yetki belgesinin yenilenebilmesi için; yetki belgesi aslı ve/veya yetki belgesinin ye-

nilenmesini gerektiren durumu tevsik edici belgenin aslı veya noter onaylı örneği ile birlikte

Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.

(4) Yenilenen yetki belgesi gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret

Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya noter onaylı vekâletnameyi

haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir. 

(5) Yetki belgesi süresi uzatılan ve yenilenen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri eski

yetki belgesi kapsamında almış olduğu yetki numarası ve erişim kodunu kullanmaya devam

eder.

Yetki belgesinin değiştirilmesi

MADDE 9 – (1) Bağlı bulunulan firmanın değiştirilmesi durumunda eski yetki belgesi

geri alınarak yapılacak değerlendirme neticesinde yeni yetki belgesi düzenlenir.

(2) Yetki belgesinin değiştirilebilmesi için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında istenilen

belgelere ek olarak duruma göre tüzel kişi ortaklığına girdiğini, ortaklıktan ayrıldığını veya

ortaklıktan ayrıldığı ve yeni bir ortaklığa girdiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı/noter

onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı ile tescile esas ortaklık

yapısını gösteren ortaklık kurulu kararı ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda

bulunulması gerekir. 

(3) Değiştirilen yetki belgesi ile yeni yetki numarası gümrük müşavirinin kayıtlı bu-

lunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri

veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir.

Yetki belgesinin iadesi

MADDE 10 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği görevinin devam ettirilmeyeceği

durumlarda yetki belgesi Genel Müdürlüğe veya en yakın gümrük idaresine tutanak karşılığında

iade edilir. Gümrük idaresine iade edilen yetki belgesi, en geç üç iş günü içerisinde teslim tu-

tanağı ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. 
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(2) Yetki belgesini iade eden yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ait yetki numarası

iptal edilerek erişim koduna bloke konulur.

(3) Yetki belgesini iade eden gümrük müşavirine, bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tespit İşlemi Yapılacak Gümrük İşlemleri, Tespit Ücreti, Genel Hükümler

Tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri

MADDE 11 – (1) Gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanmasını sağlamak üzere

aşağıda kodları belirtilen gümrük işlemleriyle ilgili tespitlerin yapılması gerekir.

a) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemleri;

1) AN1, antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

2) AN2, antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön in-

celemesini,

3) AN3, antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

4) AN4, antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

5) AN5, Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir iş-

lemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini,

6) AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü so-

na erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözeti-

minin sonlandırılmasının tespitini,

7) AN7, antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespitini,

8) AN8, genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü

sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözeti-

minin sonlandırılmasının tespitini,

9) AN9, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini,

kapsar.

b) Geçici ithalat rejimine ilişkin tespit işlemleri;

1) GC1, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet su-

retiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve

numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kulla-

nılmadığının tespitini,

2) GC2, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel

nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve ben-

zeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının

ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespitini,

kapsar.

c) GK1, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini

kapsar.

ç) NK1, eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve

öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.
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d) DR1, dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatım-

larına esas teşkil edecek işlemlerin tespitini kapsar.

e) Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemleri;

1) SK1, İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım

Belgeleri, EUR 1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları

ve/veya Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde son-

radan kontrol işlemlerinin yapılmasını,

2) INF4, ithalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/ve-

ya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak,

INF4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılmasını,

3) AT1, Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kul-

lanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz

konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, Gümrük Kanununun

13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut

olmadığı hallerde, İhracatı ve Yatırımları Teşvik mevzuatı hükümleri ve İthalat Rejiminin Mah-

recine İade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari

belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas

alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini,

4) EU2, tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvuru-

suna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini,

kapsar.

f) Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin tespit işlemleri; OK1, onaylanmış kişi statü belgesi

müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini kapsar.

g) Çok zor duruma ilişkin tespit işlemleri;

1) ZD1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında

Kanunun 48 inci maddesi ve 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2)’nin 20 ve 21 inci maddeleri gereğince,

tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının

tespitini kapsar. 

ğ) Beyannamenin belirli alanlarında yapılacak düzeltmeye ilişkin tespit işlemleri;

1) BD1, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede

yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incele-

mesini kapsar.

h) Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanmasına ilişkin tespit işlemleri;

1) TK1, Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idare-

lerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitleri kapsar.

Tespit ücreti

MADDE 12 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapacakları tespit işlemlerine

ilişkin hizmet karşılığı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasına istinaden

belirlenen yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesini uygular.
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(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle yükümlü arasında belirlenecek ücretin takvim

yılı bazında belirlenen ve hizmete konu iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği yılı kapsayan asgari

ücret tarifesinden az olmaması gerekir.

Genel hükümler

MADDE 13 – (1) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemlerinde:

a) AN6, AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, antreponun

her açılış kapanışı ile açık bulunduğu sürelerde eşyanın gümrük gözetimi altında bulundurul-

masına yönelik gerekli tedbirleri alır. Antrepoların kapanışı sırasında antrepo giriş çıkış kapıları

mühür altına alınır. Buna ilaveten, gümrük gözetimini zaafiyete uğratacak hususlar ile antre-

poda eksikliklerin tespiti halinde durumu her koşulda gümrük idaresine ve gerektiğinde antrepo

işleticisine gecikmeksizin bildirir.

b) AN6, AN8 ve AN7 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, iki

genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir. 

c) AN6, AN8, AN7 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile yetkilendirilmiş gümrük

müşaviri arasındaki sözleşmenin, en fazla iki yıl süreli olarak yapılması ve bir örneğinin ilgili

gümrük müdürlüğüne ibrazı gerekir. 

ç) AN6, AN8, AN7 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile yetkilendirilmiş gümrük

müşaviri arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle bir yıldan daha kısa bir süre önce feshe-

dilmesi halinde durum derhal ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gerekçesi ile

birlikte antrepoları denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne bildirilir. Sözleşmesi

feshedilen ile sözleşme akdedilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince tarama suretiyle

müştereken düzenlenen sayıma ilişkin devir-teslim tutanağı ilgili gümrük müdürlüğüne gön-

derilir. Tutanak sonucuna göre gerekli işlem tesis edilir.

d) AN7 tespit işleminin dönemsel olarak yaptırılmadığı tespit edilen antreponun, bu

antrepoyu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğü tarafından, gümrük müdür yardım-

cısı başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir heyet marifetiyle tarama suretiyle sayımı yapılır

ve dönemsel olarak stok kayıtlarına uygunluğu tespit edilir. 

e) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile geçerli AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmesi

yapılmayan antrepolara; akaryakıt antrepoları, yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz

satış mağazaları ve gümrük idarelerince işletilen antrepolar hariç olmak üzere, eşya girişine

izin verilmez. Antrepolar ayrıca bağlı bulundukları gümrük müdürlüklerince yılda en az iki

defa denetlenir.

f) İlk kez bir yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme yapılan antrepodaki eşya-

nın; antrepoda görev yapan gümrük memuru, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve antrepo iş-

leticisi firma ile müştereken tespiti yapılarak tutanağa bağlanır.

g) AN6, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinde rehberin ekinde yer alan sayım tutanağı dü-

zenlenir.

ğ) AN6, AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından

eşya çıkış işlemi yapılırken eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fık-

rası kapsamında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sa-

kınca olup olmadığı tespit edilir.
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h) Tespit işlemi yapılacak süre içinde antrepoya eşya giriş ve çıkışı olmasa dahi AN7

tespit raporu düzenlenir.

ı) Genel antrepolarda AN7, AN8 ve AN9 tespit işlemleri, özel antrepolarda ise AN6,

AN7 ve AN9 tespit işlemlerinin aynı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılması zorunlu-

dur. Bunların dışında kalan tespit işlemleri için yükümlü aynı veya başka bir yetkilendirilmiş

gümrük müşaviri ile sözleşme yapabilir. 

i) 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış

Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine göre açılmasına izin verilen depolar, diplomatik satış

mağazaları, uçakta satış mağazaları ve gemilere eşya satış mağazaları için bu Tebliğ hükümleri

çerçevesinde işlem yapılır. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümleri uyarınca yolcu

giriş ve çıkış kapılarında açılışına izin verilen mağazalar için 11 inci maddenin birinci fıkrasının

(a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen tespit işlemleri bu Tebliğ

hükümleri çerçevesinde; aynı bendin (6), (7), (8) ve (9) numaralı alt bentlerinde belirtilen tespit

işlemleri ise gümrük müdürlüğünce yapılır.

(2) NK1 tespit işlemi ile ilgili olarak belirlenen asgari ücretin tespit raporuna konu nihai

kullanım izin belgesi kapsamı eşya için alınan teminat miktarını aşması halinde bu Tebliğ hü-

kümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu hüküm, 89.08 tarife pozisyonunda

yer alan “sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar” için uygulanmaz.

(3) Dahilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymetinin on bin Avro’yu aşmaması

durumunda, DR1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

(4) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından, bir

antrepoya eşya giriş ve çıkışının tespiti için AN6 veya AN8 kodlu tespit sözleşmesi imzalanmış

olması halinde;

a) 31/12/2010 tarihli ve 27802 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin 33, 34 ve 35 inci maddelerinde yer alan,

antrepoda görevli memurlarca yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma ve sevk işlemleri

ile rehberde yer alan teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemleri, 

b) Transit beyannamesine ilişkin varış, boşaltma ve bir sonraki boşaltma yerine sevk

işlemleri,

yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirince çalıştırılan

gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, çalışma

usul ve esasları ile yetki ve sorumlulukları bakımından bu Tebliğin genel hükümleri ile AN6

ve AN8 kodlu tespit işlemlerinin özel hükümlerine tabidir. Ancak, TIR ve transit işlemlerine

ilişkin görevlerle ilgili olarak tespit raporu düzenlenmez.

(5) Sonradan kontrole tabi ihraç eşyasına ilişkin toplam fatura bedelinin on bin TL’yi

aşmaması durumunda, SK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Firma-

ların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de SK1 tespit işlemi yapı-

labilir. 
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(6) İthalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalata konu eşya ile

gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamı eşyaya ilişkin toplam fatura bedelinin on bin

TL’yi aşmaması durumunda GC1, GC2 ve GK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulun-

mamaktadır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de GC1,

GC2 ve GK1 tespit işlemi yapılabilir.

(7) ZD1 tespit işlemine ait tespit raporları Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri)

(Seri No:2), bu Tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanır. 

(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, görevlerinin ifası ile ilgili olarak, aralarındaki

evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya

kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımlarının iş ve işlemlerini

gerçekleştiremezler. 

(9) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olarak çalışmaya başlamadan önce antrepo işle-

ticisi ile ortaklık ilişkisi içinde olanlar, bu ortaklık ilişkisinin bitirilmesinden itibaren iki yıl

geçmedikçe aynı antreponun tespit işlemlerini yapamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tespit Sözleşmesi, Tespit Raporu, Çalışma Düzeni, Evrak İşlemleri, Gümrük Müşavir

Yardımcısı ve Stajyer Çalıştırma

Tespit sözleşmesi

MADDE 14 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılacak her bir tespit

işlemi için yükümlü ile ayrı bir tespit sözleşmesi yapılır.

(2) Tespit sözleşmesi, Ek-5.A, Ek-5.B ve Ek-5.C’de yer alan örneğe uygun olarak prog-

ram üzerinden düzenlenir. Sözleşmenin hazırlanmasında rehberde geçen usul ve esaslar ile as-

gari ücret tarifesi dikkate alınır.

(3) Tüzel kişilik ortağı olarak faaliyet gösteren yetkilendirilmiş gümrük müşavirince

düzenlenecek tespit sözleşmesi, tespit işlemini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle

birlikte, ortağı bulunduğu tüzel kişi adına söz konusu tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi

ya da kişiler tarafından da imzalanır.

Tespit sözleşmesinin elektronik ortamda gönderilmesi

MADDE 15 – (1) Yapılan tüm tespit sözleşmelerine ilişkin bilgiler Yetkilendirilmiş

Gümrük Müşaviri tarafından, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde,

erişim kodu kullanılarak program vasıtasıyla, elektronik ortamda gönderilir.

İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin işlemler

MADDE 16 – (1) Tespit sözleşmesi;

a) Yetki belgesinin iptali, geri alınması, değiştirilmesi veya iade edilmesi durumunda

vekile ilişkin hükümler yerine getirildikten sonra,

b) Tespit işlemine konu faaliyetin sona ermesi veya faaliyet alanının ortadan kalkması

nedeniyle tespit işleminin yapılamayacağı durumda,

iptal edilir.
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(2) Yeni sözleşmeye taraf olacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, fiili durumu eski

yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile birlikte ortak bir tutanağa bağlamak suretiyle işe başlar.

Söz konusu tutanak ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Yeni sözleşme yapacak yetkilendi-

rilmiş gümrük müşaviri mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespiti halinde gerekçesi ile bir-

likte derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunur. 

Tespit raporları, ibrazı, ibraz süreleri

MADDE 17 – (1) 11 inci maddede belirtilen tespit işlemleri için bu Tebliğde ve reh-

berde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak rapor düzenlenir. Yetkilendirilmiş gümrük mü-

şavirince hazırlanan tespit raporu, ekleriyle birlikte, e-imza kullanılarak program vasıtasıyla

elektronik ortamda gönderilir. 

(2) Düzenlenen tespit raporu, aşağıda yer alan merci/mercilere belirlenen süreler içe-

risinde ibraz edilir:

a) AN7 tespit işlemine ilişkin olarak; genel ve özel antrepolar için Ocak-Haziran ve

Temmuz-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, her dönemi takip eden ayın son gününe kadar

düzenlenen raporların bir örneği antrepoları denetiminde bulunduran gümrük müdürlüğüne,

bir örneği de yükümlüye verilir.

b) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarında yer

alan bilgiler program vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün gönderilir. AN6 ve AN8 tespit

raporları aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın

ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak program vasıtasıyla elektronik ortamda, antre-

poyu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne gönderilir. Raporun bir örneği de yü-

kümlüye verilir.

c) SK1 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, kontrol

talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip en fazla beş ay içerisinde düzenlenerek

ilgili gümrük müdürlüğüne sunulur. INF4 tespit kodu kapsamındaki işlemlerde bu süre üç

aydır.

ç) (c) bendinde belirtilen işlemlerin aynı bentte belirtilen süreler zarfında tamamlanarak

gerekli raporun ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilememesi halinde, durum ilgili gümrük

müdürlüğünce varsa yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve tespit raporu düzenleten kişinin ge-

rekçeli görüşü ile birlikte derhal AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bildirilir. Anılan Genel

Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine du-

ruma göre ya olumsuz yönde yanıt verilir ya da gerekli tespit raporunun düzenletilerek ilgili

gümrük müdürlüğüne ibrazı için en fazla bir aya kadar ek süre tanınır. Tespit raporunun verilen

ek süre zarfında da ilgili gümrük müdürlüğüne sunulamaması halinde, kontrol talebinde bulu-

nan ülke idaresine olumsuz yönde yanıt verilerek dosya kapatılır. Bu aşamadan sonra verilen

raporlar ve yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

d) AN6 ve AN8 dışında kalan tespit işlemlerine ilişkin düzenlenecek raporların bir ör-

neği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise yükümlüye verilir.
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e) Eşyanın, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında

yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadı-

ğının tespiti işlemi ile ilgili olarak aynı gün yapılan tespitlere ilişkin ay sonunda düzenlenecek

raporun bir örneği, tespit işlemi yapıldığı ayı takip eden ayın ilk yedi iş günü içinde beyanname

veya beyannamelerin işlem gördüğü gümrük müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye verilir.

f) OK1 tespit işleminin sözleşmenin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde olumlu

veya olumsuz olarak rapora bağlanılması zorunludur. Bu süre geçirildikten sonra düzenlenen

raporlar geçersizdir. Yapılan tespit neticesinde süresi içerisinde düzenlenen rapor olumluysa

iki nüsha halinde, olumsuzsa bir nüsha halinde yükümlüye verilir. 

g) TK1 tespit işlemine ilişkin düzenlenen raporun bir örneği takas işlemlerinin bitiril-

mesi gereken süre sonundan itibaren en geç bir ay içerisinde takas dilekçesinin verildiği gümrük

müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye verilir.

ğ) AN9 tespit raporunun bir örneği elleçlemeye ilişkin tutanağın sistem üzerinden gön-

derildiği tarihi takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak program vasıta-

sıyla elektronik ortamda denetleyici gümrük idaresine, bir örneği de tespit işlemini yaptıran

kişiye verilir.  

Tespit raporlarına ilişkin gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 18 – (1) Tespit raporu ve sayım tutanaklarında yer alan bilgiler idare tarafın-

dan kontrol edilir. Sayım tutanaklarında yer alan bilgilerle uyumlu olduğu saptanan tespit ra-

porları program üzerinden onaylanır. 

(2) Tespit raporu ile ilgili sayım tutanağında yer alan bilgiler arasında uyumsuzluk veya

hata olması durumunda rapor, gerekçesi belirtilmek suretiyle yetkilendirilmiş gümrük müşa-

virine iade edilir. Bir tespit raporu, hata veya uyumsuzluğun düzeltilmesi amacıyla en fazla iki

defa iade edilebilir. Rapordaki hata veya uyumsuzluğun iadeye rağmen düzeltilmemesi halinde

22 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü çerçevesinde değerlendirme yapılarak cari

işlemlerin devamlılığı sağlanır.

(3) OK1 kapsamında düzenlenen tespit raporları, ancak yükümlü tarafından onaylanmış

kişi statü belgesi için raporun düzenleme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde müracaat edil-

mesi halinde değerlendirilmeye alınır. 

Çalışma düzeni, evrak işlemleri ve dosyalama

MADDE 19 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemleri, tespit

işlemi kapsamındaki inceleme ve araştırmalar sırasında toplanan bilgileri ve yapılan tespit iş-

leminin detayını ihtiva edecek şekilde düzenli bir kayıt ve dosyalama sistemi içinde gerçek-

leştirilir.

(2) Her bir tespit işlemi için ayrı bir tespit dosyası açılır.

(3) Açılan tespit dosyalarına sözleşme yılı/yetki numarası/tespit kodu/sözleşme sıra

no/yıl/sıra numarasını içerecek şekilde her yıl itibariyle müteselsil numara verilir.

(4) AN6-AN8 tespit işlemlerinde, aynı gün içerisinde gerçekleşen tüm giriş ve çıkış iş-

lemleri için tek bir tespit dosyası açılır.

Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                                   7 Ekim 2016 – Sayı : 29850



(5) Tespit işlemi kapsamında düzenlenen tutanaklar, yazışmalar, tespit sözleşmesinin

tarafı olan gerçek/tüzel kişi tarafından ibraz edilen belgeler ve hazırlanan tespit raporu bahsi

geçen tespit dosyasında muhafaza edilir.

(6) Tespit dosyalarında yer alacak bilgi ve belgeler, rehberin tespit işlemlerine ilişkin

bölümlerinde belirtilen hususları da içermek, yapılacak tespit ve denetim işlemlerinde yetkili

personele azami kolaylığı sağlayacak tertip ve düzeni ihtiva etmek şartıyla, yetkilendirilmiş

gümrük müşaviri tarafından belirlenir.

(7) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen her bir tespit raporuna, içinde yer

aldığı tespit dosyasının sayısı verilir.

(8) Yükümlüler, 11 inci maddedeki tespit işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve belgeleri yet-

kilendirilmiş gümrük müşavirine sunmak ve tespit işlemlerini kolaylaştıracak tedbirleri almak

zorundadır.

(9) 11 inci maddedeki tespit işlemlerinin yerine getirilmesinde gerekli bilgi ve belgeleri

sunmaktan kaçınan yükümlüler, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından derhal Bakanlığa

bildirilir.

Gümrük müşavir yardımcısı ve stajyer çalıştırma 

MADDE 20 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir

yardımcısı veya stajyer çalıştırabilirler. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen gümrük müşavir yardımcıları;

a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş güm-

rük müşavirliği firması adına AN6, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinde sayım tutanağını imzala-

yabilir,

b) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem yapılmasına ilişkin özel

düzenleme olmaması kaydıyla antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına ilişkin tespit işlem-

lerinde kullanılması öngörülen mühür ve kaşeleri kullanabilir, gerekli meşruhatı verebilir. Bu

kişilerin yaptıkları işlemlerden doğacak mali sorumluluk, yanında çalıştıkları yetkilendirilmiş

gümrük müşavirine aittir.

(3) Düzenlenecek sayım tutanaklarında, eşyanın antrepoya alınmasına ilişkin antrepo

beyannamesinin sayı ve tarihine, eşya cinsine ve kap sayısına yer verilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen kişilerin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile aynı Gümrük

ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen gümrük müşavir yardımcılarının aranan şartları taşıdığını

tevsik edici belgeler ile imza örneklerinin, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından görev-

lendirildiği antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine ibrazı gerekir.

(6) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında gümrük müşavir yardımcısı veya stajyer

statüsünde çalışmaya başlayan kişilerin çalışma sürelerinin tespit ve takibinde gümrük müşa-

virleri yanında çalışan gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerlere ilişkin usul ve esaslar uy-

gulanır.
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(7) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından antrepoda görevlendirilen gümrük mü-

şavir yardımcısı mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği ölüm, meslekten çıkarılma, izin,

hastalık ve benzeri durumlarda otuz gün süre ile sınırlı olmak şartıyla yetkilendirilmiş gümrük

müşavirinin ortak olduğu yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firmasında çalışan bir başka

gümrük müşavir yardımcısı görevlendirilebilir. Bu durumda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri

tarafından beşinci fıkraya uygun olarak gerekli bildirim gümrük idaresine yapılır.  

Vekâlet  

MADDE 21 – (1) Yetki belgesinin iptali, yetki belgesinin geri alınması veya yetki bel-

gesinin değiştirilmesi durumlarında bir takvim yılı içinde toplamda altmış günü aşmamak üzere

vekil tayin edilir. Ayrıca izin, hastalık ve benzeri durumlar nedeniyle geçici olarak mesleki faa-

liyete ara verilmesi gerektiğinde otuz günü aşmamak üzere vekil tarafından tespit işlemlerinin

devamlılığı sağlanır. Mücbir sebeplerin varlığı halinde bu süre Genel Müdürlükçe uzatılabilir.

Vekaleten işlem yapan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gerçekleştirdiği tespit işlemlerinden

tespit sözleşmesine taraf olan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile birlikte müteselsilen so-

rumludur.  

(2) İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin tespit işlemleri yeni sözleşme ya-

pılıncaya kadar mevcut yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya vekili tarafından yürütülür. Bu

süre otuz günü aşamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Yetki Belgesinin Geri Alınması ve İptali, Cezai Hükümler

Sorumluluk

MADDE 22 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri aşağıda yer alan hususlardan

sorumludur:

a) 11 inci maddede belirtilen tespit raporlarını süresi içerisinde gümrük mevzuatına uy-

gun olarak hazırlamak ve ibraz etmek.

b) Tespit işlemlerinin yapılması sırasında gümrük mevzuatına herhangi bir aykırılık

tespit edilmesi veya böyle bir aykırılık bulunduğuna dair ciddi şüpheler oluşması halinde, derhal

ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunmak.

c) Hazırlanan her türlü tespit raporunu ve eklerini, bunlara dayanak olan tespit sözleş-

melerini, tespit işleminde kullanılan ve mevzuata uygun ve doğruluğundan sorumlu olduğu di-

ğer tüm bilgi ve belgeleri istenildiğinde ibraz etmek üzere beş yıl süreyle muhafaza etmek.

ç) Antrepolara eşya alınması ve çıkarılması sırasında eksiklik ve fazlalık tespit edilmesi

halinde durumu antrepoda görevlendirilen 20 nci maddede belirtilen kişi ve antrepo işleticisi

ile müştereken bir tutanağa bağlamak ve derhal ilgili gümrük idaresine bilgi vererek gerekli

takibatın başlatılmasını sağlamak.

d) Tespit işlemleri ile ilgili olarak belirlenen asgari ücret tarifesinin altında hizmet ver-

memek.

e) 1) Dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ya da tespit işlemini

yaptıran yükümlüler ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde bulunmamak. İş ilişkisinin bu-

lunduğunun kabul edileceği durumlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda sayılmıştır;
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i) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük

müşaviri ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü ile kira akdi olmaksızın aynı adreste faaliyet

göstermesi,

ii) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük

müşaviri veya ortakları ile ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi,

iii) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit işlemini yaptıran yükümlü veya yüküm-

lünün ortaklarıyla ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi,

iv) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketinin ortaklarından herhangi birinin tespit

işlemini yaptığı kişiler ile ortaklık ya da çalışan statüde ilişki içinde bulunması,

v) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemini yaptıran yükümlü arasında tespit

işlemleri dışında karşılıklı hizmet faturası alışverişi yapılması veya iade fatura tanzim edilmesi,

tespit işlemleri ile ilgisi bulunmayan karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi

yapılması,

vi) Tespit sözleşmesi gereği tespit yaptıran tarafından karşılanması gereken büro, ısın-

ma, iletişim, elektrik gibi tespitle ilgili giderler için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından

ödeme yapılması,

vii) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit işlemini yaptığı yükümlülere tespit iş-

lemleri veya danışmanlık hizmeti dışında herhangi bir hizmet verilmesi, belge temin, takip ve

kapatma gibi işlemler yapılması,

viii) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan

gümrük müşavirine bir hizmet verilmesi, bu kişiler arasında hizmet faturası alışverişi yapılması,

karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması,

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından, tespit işlemini yaptıran yükümlülere

verilen danışmanlık hizmeti 1 inci alt bent kapsamında değerlendirilmez. Halka açık şirketler-

deki ortaklıklarda 1 inci alt bendin (ii), (iii), (iv) düzenlemelerinin uygulanabilmesi için söz

konusu kişilerin şirketin yönetim veya denetim kurulunda görev alması ve/veya en az % 10

hisseye sahip olması gerekir.

f) 11 inci maddede yer alan tespit işlemleri gerçekleştirilirken bir tespitle ilgili birden

fazla hususta gümrük idaresinde gereksiz iş yüküne neden olacak şekilde düzeltme talebinde

bulunmamak.

g) Bu Tebliğ kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri bu Tebliğde öngörülen amaçlar

dışında kullanmamak.

ğ) Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerinde yetki numarasını, adı, soyadı ve varsa

tüzel kişi unvanını içeren kaşe kullanmak.

h) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalanması durumunda her bir an-

trepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmek.

ı) Antrepolarda bir gün içerisinde sonlandırılan TIR karnesinin Volet-2 yapraklarının

asılları ve eklerini Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin ekinde yer alan bord-

roya tescil numarasına göre kaydederek en geç on iş günü içerisinde antreponun bağlı bulun-

duğu gümrük idaresine göndermek.
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i) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından antrepoda sonlandırılan transit beyanına
ilişkin belge ve bilgileri; boşaltma sonucunun uygun olması halinde boşaltma tarihinden itiba-
ren en geç üç iş günü içerisinde, uygun olmaması halinde ise en geç boşaltma tarihini takip
eden ilk iş günü içerisinde bir bordroya kaydederek antreponun bağlı bulunduğu gümrük ida-
resine göndermek.

j) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgi-
leri tespitin yapıldığı gün programa girmek. Bu süre içerisinde sisteme girilmeyen tutanaklara
ilişkin işlemler ilgili gümrük müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

k) Bağlı bulunulan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü dışındaki gümrük idarelerinin
denetimi altındaki antrepolarla tespit sözleşmesi yapmamak.

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin
raporların doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere zayi olan
vergiler ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

Yetki belgesinin geri alınması ve iptali
MADDE 23 – (1) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (g) bentlerine aykırı

davranan, görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan
ya da Gümrük Kanununda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan yet-
kilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi geri alınır, kullanıcı koduna ve şifresine prog-
ram üzerinden bloke konarak işlem yapması engellenir. Bu şekilde yetki belgesi geri alınan
yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine beş yıl süre geçmeden tekrar yetki belgesi verilmez. 

(2) Asgari ücret tarifesinin altında hizmet verildiğinin tespit edildiği, ancak bu durumun
maddi hatadan kaynaklandığı durumlarda birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu durumda
yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıya rağmen sözleşme ücre-
tinde verilen süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapmayan veya benzer hataları tekrarlayan
yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi, altı ay süreyle geri alınır. 

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin meslekten çıkarılması durumunda yetki belgesi
geri alınır. 

(4) Sahte veya yanıltıcı belgelere dayanılarak alındığı anlaşılan yetki belgesi geri alınır. 
(5) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ölümü halinde yetki belgesi iptal edilir.
Cezai hükümler
MADDE 24 – (1) a) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentlerine aykırı ha-

reket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası
uygulanır. 

b) 13 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırı davranılması halinde,
bu aykırılık düzeltilinceye kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sistem üzerinde işlem
yapması engellenir. 

c) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentlerine uyulmaması halinde, her bir
bordro için Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. 

ç) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yapılması öngörülen boşaltma, sonlan-
dırma, sevk işlemleri ile teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemlerinin mevzuata uygun
şekilde yerine getirilmemesi durumunda Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden
usulsüzlük cezası uygulanır. 

(2) Birinci fıkrada sayılan hallerde usulsüzlük cezası uygulanması, Gümrük Kanununun
geçici 6 ncı maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 25 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli

göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetki-

lidir.

(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Gümrük idareleri gerekli gördüğü takdirde, bu Tebliğ kapsamında yapılacak her

türlü işlemi incelemeye yetkilidir.

(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bulunmadığı Gümrük ve Ticaret Bölge Mü-

dürlüklerine bağlı antrepolarda gümrük memurları görevlendirilir.

(5) Bu Tebliğde yer alan gümrük işlemleri, gereken hallerde kamu yararı ve hizmet ge-

reği gözetilerek, Bakanlıkça her zaman gümrük memurları eliyle yürütülebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 26 – (1) 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş

sözleşmeler, Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) kap-

samında 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir.

(2) Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) çerçe-

vesinde verilen yetki belgeleri 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar yenileme

başvurusunda bulunulmaması durumunda mevcut belgeler hükümsüz sayılır ve ayrıca sistem

üzerinden iptal edilir. Yenileme başvurularının değerlendirilmesi aşamasında başvuru sahiple-

rinin 5 inci maddede yer alan koşulları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilir. 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen iş akitleri, 31/12/2016

tarihine kadar  20 nci maddenin birinci fıkrası hükümlerine uygun hale getirilir.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan yetkilendirilmiş

gümrük müşavirliği şirketleri ortaklık yapısı, 31/12/2016 tarihine kadar 5 inci maddenin ikinci

ve üçüncü fıkralarına uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin;  

a) 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (b) ve (ğ) bentleri yayımından

üç ay sonra, 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 
Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2016/9514 
SUÇ : Vergi Usul Kanununa muhalefet 
SUÇ TARİHİ : 17/02/2009 
SANIK : Turgut SÜREL: 59044118080 T.C. Kimlik numaralı, Kadir ve Döndü 

oğlu, Çankaya - 29.09.1975 doğumlu, Konya İli Kulu İlçesi Yaraşlı 
Mahallesi/Köyü Cilt No: 45, Hane No: 30, BSN: 48'de nüfusa kayıtlı. 
Şahap Gürler Mahallesi 1155. Sokak No: 12 Mamak / ANKARA 
adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 
verilen 10.04.2014 gün ve 2013/260 Esas - 2014/188 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine. Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
sanığın 2007 takvim yılında sahte fatura düzenlemek suçundan mahkumiyet hükmüne ilişkin 
hüküm fıkrasındaki hak yoksunluğu uygulanmasına ilişkin kısmın "24.11.2015 gün ve 29542 
saydı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas, 
2015/85 Karar sayılı iptal kararı dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nun 53. Maddesindeki hak 
yoksunluklarının tatbikine şeklinde değiştirilmesi suretiyle DÜZELTİLEREK ONANMASI, 
sanığın 2008, 2009 ve 2010 takvim yılında sahte fatura düzenlemek suçundan verilen 
mahkumiyet hükümlerinin BOZULMASI isteyen 29.06.2016 gün ve 11/2014/312311 sayılı 
tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı İlan olunur. 8762/1-1 

—— •• —— 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN 
TSI SERTİFİKALI RİLNSS VE EANOSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK  

ÜZERE 11 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/397531 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ 

TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56  
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr  
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 11 KALEM VAGON MALZEMESİ 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 01.11.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
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4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.  

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

tabi değildir. 8710/1-1 
—— • —— 

CIVATA-ELEKTROT GRUBU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan “79 Kalem Cıvata-Elektrot Grubu Malzemesi”, %20 artar 

- azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı- RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını, en geç 21.10.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon), ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8486/1/1-1 

————— 
RULMAN GRUBU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan “66 Kalem Rulman Grubu Malzemesi”, %20 artar - azalır 
opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı- RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını, en geç 21.10.2016 günü saat 15:00’e kadar Çay İşletmeleri 
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Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 15:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi(opsiyon), ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8486/2/1-1 

————— 
3 KALEM TOPLU TÜKETİM YERLERİNE YÖNELİK ÇAY POŞETİ  

SATIN ALINACAKTIR 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan, 3 Kalem TTYY Çay Poşeti (500.000 adet 1000 Gr. 

TTYY Rize Turist, 500.000 adet 500 Gr. TTYY Çay Çiçeği ve 400.000 adet 500 Gr. TTYY Filiz 
Çay Poşeti), %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu 
maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.10.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

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

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8486/3/1-1 
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DALGIÇ POMPA VE ELEKTRİK MOTORU SATIN ALINACAKTIR 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi 

Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  
Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1 - Teşekkülün; 
a) Adres  : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 
c) Elektronik Posta Adresi  : ael@euas.gov.tr. 
2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği ve Türü Miktarı 
İhale Kayıt 

No Dosya No 
Şartname 

Bedeli İhale Tarihi 

1 

7 kalemde 146 adet 
dalgıç pompa ve 
243 adet elektrik 
motoru alımı işi 

7 
kalem 

2016-
380945 

TER-AEL-
2016-0147 300,00-TL 09/11/2016 

 
b) Teslim yeri  : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 
c) Teslim Tarihi  : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise 

istekliler belirtecektir  
d) İhale usulü  : Açık İhale Usulü. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer  : AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu. 
b) Tarihi ve Saati  : 09.11.2016,  Saat: 14:00 
c) İhale Dokümanlarının  
    Görülmesi ve Temini : AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü 
4 - 1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 
olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 
bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 
yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 
dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80)  
Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek 
Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 
Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)  

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

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel 
Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 8687/1-1 
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AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN  
İHTİYACI OLAN SİTRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün 

ihtiyacı olan 150.000 kg Sitrik Asit alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında 
temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 07 Kasım 2016 saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 

Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / 
göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 07 Kasım 2016 saat 15:00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 
Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı 
Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8772/1/1-1 

————— 
ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 

BASKILI-BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR 
1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

50.000 kg, 520 mm X 45 mikron Baskılı Shrink, 50.000 kg 480mm X 60 mikron Baskısız Shrınk 
alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 
ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında 
temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 01 Kasım 2016 saat 15:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 

Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / 
göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 02 Kasım 2016 saat 14:00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 
Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı 
Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 8772/2/1-1 
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YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI  
HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması 

Hizmeti Hizmet Alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları 
yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : 2016/399510 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Bor Caddesi Behçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 
b) Telefon No : 0388 311 93 01-06 (6 hat) 
c) Faks No : 0 388 311 93 07 
2 - İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2016/2017 Kampanya döneminde Fabrikamız yer 

silosundaki +%20 toleranslı 110.000 ton pancarların 
damperli kamyonlarla yüklenerek pancar kanallarına 
taşınması ve boşaltılması hizmeti hizmet alımı 

b) Yapılacağı Yer : Bor Şeker Fabrikası  
c) İşin Süresi : 80 Gün 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Bor Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 20.10.2016 Perşembe günü saat 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-

Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 8713/1-1 
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MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden: 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 370 (üçyüzyetmiş) Müze ve Örenyeri için 

“Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi” yapılacaktır. 

İhale 22 Kasım 2016 Salı günü saat 10:00’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner 

Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) 10. Kat Toplantı Salonunda, Çiğdem 

Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50   06530 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde 

gerçekleştirilecektir. 

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesinin (g) Fıkrası uyarınca pazarlık 

usulü ile yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedel, 887.228.270,41-TL (sekizyüzseksenyedimilyonikiyüzyirmisekiz 

binikiyüzyetmiş TürkLirası kırkbirKuruş) ’dir. 

Geçici teminat tutarı, 26.616.848,11-TL (Yirmialtımilyonaltıyüzonaltıbinsekizyüzkırksekiz 

Türk LirasıonbirKuruş) dir. 

İşin süresi 01.01.2017 tarihinden itibaren beş yıldır. 

İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon kurumu (TRT) saat ayarına 

göre, saat 08:30 - 09:55 saatleri arasında, saat 09:55’e kadar ihalenin yapılacağı adrese teslim 

etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Verilecek 

tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olacaktır. 

İhale Dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. 

İhale Dokümanının bedeli, 5.000,00 (beşbinTürkLirası) TL’dir. İhale Dokümanının 

bedeli, T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı 

olarak İdarenin kurumsal tahsilat hesabına yatırılacak; EFT ile gönderilmesi halinde, İdarenin 

T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde bulunan TR 4800 0100 2533 0348 3170 

5190 IBAN numaralı hesabına EFT yapılacaktır. 

İsteklinin sunacağı zorunlu belgeler şunlardır: 

1 - İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış, şartnamenin Ek-29.1. maddesinde belirtilen 

İstekli İrtibat Bilgileri Formu, 

2 - İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı, 

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli 

imza 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; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya 

Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait), tüzel kişi olması 

halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) aslı, 

6 - İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde alınmış vergi borcu olmadığına dair 

vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı, 

7 - İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde alınmış sosyal güvenlik prim borcu 

olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı, 

8 - İhale Dokümanının satın alınmış olduğuna ilişkin banka veya internetten aldığı 

dekontu, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale 

Dokümanını satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekontu vermeleri 

gereklidir, 

9 - Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dokümanının aslı, 

isteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dokümanını satın 

almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı İhale Dokümanının her sayfasının, iş ortaklığını 

oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir, 

10 - Bir örneği şartnamenin Ek-29.5. maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı, 

11 - Bir örneği şartnamenin Ek-29.6. maddesinde verilen Teknolojik Sistem ve 

Uygulamalara İlişkin Taahhütname, 

12 - Özellikleri şartnamenin 15.1. maddesinde açıklanan geçici teminat, 

13 - İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde düzenlenmiş, İstekliye, İsteklinin 

firma olması halinde İstekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi aslı, 

14 - İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her birisi, şartnamenin 8.6.1., 8.6.2., 8.6.3., 8.6.4., 8.6.5., 8.6.6., 8.6.7., 8.6.8., 8.6.9. ve 

8.6.13. maddelerinde belirtilen belgeleri tanzim edecekler ve ayrıca şartnamenin 29.3. 

maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesini noter tasdikli olarak vereceklerdir. 

Ayrıntılı bilgi için : http://www.kulturturizm.gov.tr, http://dosim.kulturturizm.gov.tr 

E-mail : dosimgise2017@kulturturizm.gov.tr 

Tel : (0312) 309 49 51 (0312) 309 49 52 

Faks : (0312) 312 21 25 8769/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 
Niksar Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 

yapılacaktır. 
1 - Encümen Kayıt No : 27.09.2016 / 16-221 
2 - Taşınmaza dair bilgiler : 
a) İli : Tokat 
b) İlçesi : Niksar 
c) Cinsi : Arsa 
d) Pafta : G37C19A3C 
e) Ada No : 864 
f) Parsel : 66 
g) Yüzölçümü : 18.693,69 m2 
h) Satışa Konu Belediye 
    Hisse oranı : Tamamı 
ı) İmar Durumu : K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) 
i) Vakfiyesi olup olmadığı : Yok 
j) Adres : İsmetpaşa Mahallesi Muşabak Mevkii 
3 - Muhammen Bedeli : 4.394.000,00 ¨ (Dörtmilyonüçyüzdoksandörtbin) 
4 - Geçici Teminat : 131.820,00 ¨ (Yüzotuzbirbin sekizyüzyirmi) 
5 - İhale tarih ve Saati : 25.10.2016 – 11.00 
6 - İhalenin Yapılacağı Yer : Niksar Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu 
7 - Telefon – Faks : 0 356 527 8151 - 146 / 0 356 527 6370 
8 - İhale Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 35/A maddesine istinaden Kapalı 

teklif usulü 
9 - İhale Şartnamesi : Niksar Belediye Başkanlığı Mali Hizm. Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 
10 - Şartname Bedeli : 250,00 (İkiyüz elli türk lirası) 
11 - İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenilen Belgeler: 
a) Gerçek Kişiler 
1 - Nufus Cüzdan Sureti 
2 - İkametgah Belgesi 
3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat 
4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname 
b) Tüzel Kişiler 
1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş 

noter tastikli imza sirküleri 
2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge 

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat 
4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname 
12 - İhaleye katılmak isteyenlerin İhale saatinden önce İhale Şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 
İlanen duyrulur. 8773/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/246009 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Spor Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA / ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. 
No: 13 Altındağ / ANKARA 

Tel-Faks 0 312 596 60 00 - 596 70 48 

Posta Kodu 06080 E-Mail sgm.gsb.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ce-Hak İnş. Taah. Tic. ve San. 
Ltd. Şti. 

Temel AKMAN 

Adresi 
Pazar Mah. Mesered Cad. 
Talakoğlu İş Merkezi No: 21/7 
İlkadım/SAMSUN 

 

T.C. Kimlik No.  341 151 718 12 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

203 020 94 15  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 
Odası 

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret Sicil No. 20444  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8765/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/135337 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Spor Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA / ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. 
No: 13   Altındağ /ANKARA 

Tel-Faks 0 312 596 60 00 - 596 70 48  

Posta Kodu 06080 E-Mail sgm.gsb.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Emrehan İnş. Malz. Turz. ve Otel. 
Müh. Org. Tanıtım Emlak Tic. ve 
San. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Pazar Mah. Mesered Cad. 
Talakoğlu İş Merkezi No: 21/7 
İlkadım/SAMSUN 

 

T.C. Kimlik No. 
İstasyon Cad. Topçuoğlu Mah. 
Ravza Sitesi No: 35 
Yakutiye/ERZURUM 

 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

334 052 04 68  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 
Odası 

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret Sicil No. 15220  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8766/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.08.2016 tarihli toplantısında, Çanakkale İli 

nüfusuna kayıtlı 21.01.1988 doğumlu Nuri kızı Merve YURTER'in Kazakistan'daki "Korkut Ata 
Kızılorda Devlet Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme 
Kurulunun 26.08.2015 tarihli kararına istinaden düzenlenen 97316 seri numaralı "Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmenliği" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar 
verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara 
duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 8718/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 08/04/2016 tarih ve 251 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/07/2016 tarih ve 1282 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, imarın 8685 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği Teklifi" 07/10/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8701/1-1 
————— 

Belediye Meclisimizin 08/04/2016 tarih ve 249 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2016 tarih ve 1204 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 
İlçesi, Eryaman Mahallesi, imarın 47396 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği Teklifi" 07/10/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8702/1-1 
—— • —— 

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI ADET 
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Profesör 1 

 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet 
dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 
Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 8493/1-1 
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YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1127 Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu

Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

1129 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2016/9252 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Su Alanında

İşbirliği Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Udem Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin

Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/30)
–– SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/31)
–– İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim

Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(SGM: 2012/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/32)

— 2016 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2016 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/10/2016 Tarihli ve 6521 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
— Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar

NOT: 6/10/2016 tarihli ve 29849 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Orta Vadeli Program
(2017-2019), Orta Vadeli Mali Plan (2017-2019), 2017-2019 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki
Bütçe Hazırlama Rehberi ve 2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili
Kalkınma Bakanlığı Genelgesi; 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri


