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                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2018/11638
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          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ
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            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11640

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
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                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11641
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            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN
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                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

2 Mayıs 2018 – Sayı : 30409 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Karar Sayısı : 2018/11646
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                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TS 8737 FORMLAR-YAPI RUHSATI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ VE 
TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDI İLE 

İLGİLİ TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 
DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 8737
Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ ve 26/4/2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/25)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulun-

dukları teknik düzenlemeye uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Araç: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar

ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT), 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013), 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Ona-
yı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013) ve 26/10/2016 tarihli
ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yö-
netmelik kapsamında yer alan ve karayollarında kullanılabilen motorlu araçlar ile römorklarını,

b) AQAP belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen Endüstriyel Kalite Gü-
vence Seviye Belgesini,

c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
ç) BM-AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile taraf olunan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Ko-
mitesince hazırlanan 1958 Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan
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Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Ve-
rilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik düzen-
lemeyi,

d) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik dü-
zenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik or-
tamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

e) E işareti: Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Birleşmiş Milletler Av-
rupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu
gösteren işareti,

f) e işareti: Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Avrupa Birliği Yönet-
meliklerine/Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösteren işareti,

g) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden
biri veya birkaçını,

ğ) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentle-
rinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

h) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1’de belirtilmekle birlikte, ilgili regülasyon veya re-
gülasyonların kapsamına girmeyen ürünü,

ı) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,

i) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları BM-AEK Regülasyo-
nuna veya ilgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygun olmama ihtimalini,

j) Risk analizi: Ek-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte
yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma
ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış,
sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle
yapılan işlemi,

k) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü
ifade eder.
TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 – (1) Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS
üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve
28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına
TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan
“E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin
verileri girerek başvurusunu yapar.
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(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, TSE nezdindeki işlemlerini takip
edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 – (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen
ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. 

(2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal
edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi ta-
rafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur.
İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini
müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
TAREKS’e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten
usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirle-
necek bir süre için firmaya İl Müdürlüğünce muafiyet yazısı düzenlenmez.

(3) Geri gelen eşya için bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tara-
fından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla
piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e
yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan
oluşturulur.

(4) AQAP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1’de belirtilen ürünler-
den yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP belgelerinin TAREKS’te tanım-
lanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası,
içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(5) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapıl-
maz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü
veya dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı
tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde,
fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belir-
lenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakan-
lıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında
veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat
denetimlerine ilişkin verileri PGDBİS üzerinden paylaşılır.
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(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebilece-
ğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(5) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetim-
leri ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak TSE tarafından yapılır.

Fiili denetim
MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler,

firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elek-
tronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi ha-
linde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi
içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir. 

(2) Fiili denetim kapsamında ürünün;
a) İlgili BM-AEK Regülasyonuna uygunluğunun, Birleşmiş Milletler – Avrupa Eko-

nomik Komisyonu üyesi ve ilgili Regülasyona taraf olan bir ülkenin Tip Onay kuruluşu tara-
fından düzenlenmiş belgeler ile belgelenmesi,

b) İlgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygunluğunun AB üyesi bir ülkenin onay
kuruluşu veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeler ile bel-
gelenmesi

esastır.
(3) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün

kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS refe-
rans numarası oluşturulur.

(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve
belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak
sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir. 

(6) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan belge tespiti ha-
linde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç
TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları

TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol

Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan
“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik
posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük
idaresine ve ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının,

gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.
(3) Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 20181900132013016724484 ve Sa-

vunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta
20181900142013012727484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir. 
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(4) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,

20181900252013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük

beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan

edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde

çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın

112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında 20181900101115014436576

olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı

hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin,

ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak

üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürün-

lere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumlu-

dur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluştu-

rulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans

numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata

uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda

bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında,

4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik

Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır. 

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine

ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına

göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda

fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları,

firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate

alınarak belirlenir.  

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya

ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç

amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine su-

nulmuş olan ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 2/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2018/1) 

MADDE 1 ‒ 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde
İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 7 nci maddesinin ikinci, altıncı, yedinci ve seki-
zinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkra hükmü çerçevesinde, belge kapsamında katma değer vergisinde
tecil-terkin sistemine istinaden eşya alımı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alım yapı-
labilir. Ayrıca, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belge kapsamında yurt içi alıma ilişkin
yeni düzenleme yapılabilir.”

“(6) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde
gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, işlem görmüş ürünün ihracının gerçekleştiğinin belgelenmesi
kaydıyla, süresi sona erse dahi dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarından belge süresinden sonra da yurt içi alım yapılabilir. Bu alımlara, taahhüt kapatma
müracaatının bu Tebliğin 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde yapılması kaydıyla,
ilgili bölge müdürlüklerince izin verilir. Bu kapsamda yapılan alımlarda teminat aranmayabi-
lir.

(7) Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarından yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, ilgili
bölge müdürlüğünün uygun görüşünün olması kaydıyla Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü),
bu durumun tespitinden itibaren belgeye azami 6 (altı) ay ek süre verilmek suretiyle ithalat ya-
pılmasına izin verilebilir.

(8) Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesindeki alım-
lar, bu Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer
Vergisi Genel Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden yapılır. Bu kapsamda, katma değer ver-
gisinde tecil-terkin sistemine istinaden yurt içinden eşya alımından önce eşdeğer eşyadan elde
edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden eşya belge süresi sonuna kadar
katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içinden temin edilebilir.” 

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 9  – (1) İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde;
a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalar veya belge/izin müracaat tari-

hinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl asgari 25 (yirmibeş) milyon ABD
Doları tutarında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde
işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu
ithalattan doğan verginin %1'inin,

b) Belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl 5
(beş) milyon ABD Doları tutarı (bu tutar dahil) ile 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarı
arasında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme
izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan
doğan verginin %5'inin,

c) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10'unun,
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ç) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel
dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleş-
tirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları
ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

d) İmalatçı-ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde dü-
zenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve 27/1/2005 tarihinden
sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon
ABD Dolarından tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Doların-
dan az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları
ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

e) Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını
geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını
geçen ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat
taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve 27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenen
dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından
tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak
kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu itha-
lattan doğan verginin %10’unun,

teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine
izin verilir. Ancak, BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) Sistemine dahil olmayan gümrük
idarelerinden yapılacak ithalatta indirimli teminat uygulanmaz. Geçici veya kati anti-damping
vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında anti-damping ve sübvansiyon ver-
gisine indirimli teminat uygulanmaz, bunun dışında bu ithalattan doğan vergi, bu fıkra çerçe-
vesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Geçici veya kati anti-damping vergisi
veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında uygulanan teminat oranı Bakanlıkça (İh-
racat Genel Müdürlüğü), bu ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar artırılabilir.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ihracat tutarlarının hesaplanmasında,
firmanın doğrudan kendisinin yaptığı ihracatın yanı sıra, söz konusu firmanın üyesi bulunduğu
ihracatçı birliğince onaylanmış kayıtlar ile tevsik edilmesi şartıyla; dış ticaret sermaye şirketleri,
sektörel dış ticaret şirketleri, aracı ihracatçı şirketler ve grup şirketleri aracılığıyla gerçekleşti-
rildiği tespit edilen ihracat da dikkate alınır.

(3) Birinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentleri çerçevesinde, indirimli teminat uygulama-
sından yararlandırılacak ithalat tutarının hesaplanmasında; firma adına düzenlenen ve henüz
ihracat taahhüdü kapatılmamış tüm belgeler ile 27/1/2005 tarihinden sonra verilen izinler kap-
samında indirimli teminat uygulamasından yararlandırılan toplam ithalat tutarı düşülür.

(4) Belge/izin müracaatı esnasında birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan ancak
daha sonra belge/izin süresi içerisinde bu şartlara sahip olan dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni de indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Bu kapsamda gerçekleştirilmiş
ithalata ilişkin alınan teminatların indirimli teminat oranını aşan kısmı, belge/izin sahibi firmaya
iade edilir.

(5) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümler, doğrudan gümrük idaresi ta-
rafından uygulanır.

(6) Birinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerindeki hükümler ise, dahilde işleme izin belgesi
için özel şartlar bölümündeki hükme istinaden gümrük idaresi tarafından uygulanır. Dahilde
işleme izni kapsamında ise gümrük idaresince, Bakanlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) ilgili
firmanın indirimli teminat uygulamasından yararlanabileceği ithalat tutarına ilişkin bilgi alın-
ması suretiyle işlem yapılır.
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(7) Birinci fıkra çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılmayan da-
hilde işleme izin belgesi kapsamında, işlem görmüş ürünün ihracının belgelenmesini müteakip
bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin verginin %10’unun teminat olarak yatı-
rılması kaydıyla, ithalatın gerçekleştirilmesine gümrük idaresince, yurt içi alımın gerçekleşti-
rilmesine ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca izin verilir.

(8) Firmaların yedinci fıkra hükmünden yararlanmak için, belge süresi içerisinde elek-
tronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir.

(9) İndirimli teminat uygulamasından doğabilecek amme alacağı (yurt içi teslimleri ya-
pan kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları dahil) ilgili firmalardan 6183 sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Bu firmaların
kamudan olan alacakları da teminat hükmündedir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Çelik filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve sıcak çekme siyah
tel üretimi,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından
dolayı bu oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye yetkilidir. Bu
durumda, bu Tebliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen
yeni döviz kullanım oranı esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Dahilde işleme izin belgesi, belge kapatma işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar re-
vize edilebilir. Belge sahibi firmalar, belgenin kağıt ortamındaki basılı nüshası aranılmaksızın
belgenin elektronik ortamdaki kayıtlarının revize işlemlerinin yapılabilmesini teminen elek-
tronik ortamda Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde,
uygun görülen talepler belgenin elektronik ortamdaki kayıtlarına işlenir.”

MADDE 6 ‒ Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin yedinci, on birinci, on ikinci ve on üçün-
cü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni
kapsamında ithal edilen eşya, asıl işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin
süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince ye-
rinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan koşulları haiz
firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzen-
lemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen öden-
mesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin
birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest
dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.”

“(11) İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinle-
rinin taahhüt kapatma işlemleri, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığının (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) uygun görüşüne istinaden kamu kurum
ve kuruluşları ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan dolayı veya
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belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri getirilme-
sinden dolayı geri alınabilir. Bu çerçevede, taahhüt kapatma işlemi geri alınan belge/izin kap-
samında maddi hatanın giderilmesini veya geri gelen eşyaya ilişkin olarak bu Tebliğin 42 nci
maddesinde belirtilen işlemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı yeniden ka-
patılır. Ayrıca, maddi hatanın giderilmesini müteakip ortaya çıkan yeni durumla sınırlı kalmak
kaydıyla Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlükleri) uygun görüşüne istinaden yeni işlemler de tekemmül ettirilebilir.

(12) Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesa-
bının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Ba-
kanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. Dahilde işleme izinlerine
ilişkin müeyyideli kapatma işlemlerine ise, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi
uyarınca itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi
ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça
(İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Gümrük ve Ticaret Bölge Mü-
dürlükleri) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle
yeniden tekemmül ettirilir.

(13) İhracat taahhüdü müeyyideli kapatılan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme
izni kapsamında; taahhüt kapatma işlemine karşı itiraz başvurusunda bulunulması durumunda,
müeyyide uygulanmasına yönelik işlemlerin ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu hususu
bu Tebliğin 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili mercilere bildirilir.”

MADDE 7 ‒ Aynı Tebliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(5) Bu Tebliğin 38 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla,
ikincil işlem görmüş ürünün ihraç edilmemesi halinde, ithal eşyasına ilişkin beyannamenin tes-
cil tarihindeki kur ve vergi oranı veya asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında
ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki
kur ve vergi oranı esas alınarak hesaplanan verginin, ilgili gümrük idaresine yatırıldığının tev-
siki aranır. Aksi takdirde, bu Tebliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre işlem
yapılır.”

MADDE 8 ‒ Aynı Tebliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Ayrıca, bu belge/izin sahibi firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler
kapsamında belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat
işlemlerinde (bu firmanın belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine
yan sanayici olarak eklenmesi dahil), bu Tebliğin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü
saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaz.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 45 – (1) Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde

belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;
a) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına

veya serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi,
b) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve serbest bölgelere gerçekleştirilen

ihracata konu eşyanın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde başka bir ülkeye
satışının yapılmaması, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye
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Gümrük Bölgesine ithalatının yapılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında
kullanılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya
veya bunların parçası olarak kullanılmaması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde
bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılmaması, serbest bölgeler-
den gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satışının yapılmaması veya serbest bölgelerden
kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılmaması durumunda, bu kap-
samdaki ithalat esnasında alınmayan vergi,

c) Belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması aşamasında belge/izin kapsamında izin
verilen miktarın üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan
doğan vergi,

ç) Belge/izin kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarının, gerçek-
leşen FOB ihraç tutarının %2 (doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren bel-
gelerde %10)’sinden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alın-
mayan vergi,

d) Belge/izin kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın CIF ithal tutarının, gerçek-
leşen FOB ihraç tutarının %1’inden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden it-
halatla ilgili alınmayan vergi,

e) Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen belge/izin kapsamında A.TR dolaşım
belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa
Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Ak-
deniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ül-
keye işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak süresi içerisinde ihracatı
gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin alınmayan vergi,

f) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi halinde, belge/izin
kapsamında varsa alınmayan vergi,

g) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç
edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Ba-
kanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tevsik edilememesi ve bu şartların
yerine getirildiğinin belge için Bakanlıkça bu maddenin altıncı fıkrasında belirlenen, izin için
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen diğer şekillerde de tevsik edilememesi halinde eş-
yanın ithalinde alınmayan vergi,

ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içe-
risinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi
hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır. Dahilde işleme izin belgesinin ihracat taahhüdünün
müeyyideli olarak kapatılmasına ilişkin yazıda, bu maddenin hangi fıkrası ve bendine istinaden
müeyyide uygulanacağına ilişkin bilgiye, ayrıca tespit edilmesi halinde müeyyide uygulanması
öngörülen ithal eşyasının, ithal edildiği şekliyle ve/veya işlem görmüş ürün olarak ihraç edil-
diğine, serbest dolaşıma sokulduğuna, gümrük gözetiminde imha edildiğine, gümrüğe terk edil-
diğine ya da mahrece iade edildiğine yönelik bilgiye de yer verilir.

(2) İkincil işlem görmüş ürüne ilişkin verginin 43 üncü maddenin beşinci fıkrası kap-
samında ilgili gümrük idaresine yatırıldığının tevsik edilmemesi halinde, ikincil işlem görmüş
ürünün kendisi üzerinden hesaplanan vergi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi için
4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.
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(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde vergisi ve cezaları ödenen eşyanın
serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde, ticaret politikası ön-
lemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve
standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır. Aksi takdirde, bu
eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma
tabi tutulması gerekir. 

(4) Ayrıca;
a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller dışında, belge/izin kapsamında ithal edilen

eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, Bakanlıkça/Gümrük Ticaret
Bakanlığınca belirlenen şartlara uyulmaması durumunda,

b) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edi-
len eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi
döviz kullanım oranının bu Tebliğ’in 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirlenen oran-
ları geçmesi halinde,

belge/izin sahibi firma adına (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici
olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça
uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz. Firmaların bu
fıkra kapsamında müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten
itibaren ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılır. 

(5) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük böl-
gesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay içerisinde rejimin ge-
rektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma
tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı
Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki
katı para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye
gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde
rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya
kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458
sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük ce-
zasının dört katı para cezası tahsil edilir.

(6) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamında, ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş
ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin dahilde işleme izin belgesinde yer alan şartların yerine
getirildiğinin teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi ha-
linde, söz konusu şartın yerine getirildiği, firmanın stok ve muhasebe kayıtları dikkate alınarak
düzenlenecek yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 46 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlık

ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, güm-
rük beyannamesi veya eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya
da gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde; bu beyannamenin veya beyanname eki belgelerin
dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılıp
kullanılmadığına bakılmaksızın ve taahhüt kapatma müracaatı beklenilmeksizin beyanname
kapsamı ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükümleri
çerçevesinde tahsil edilerek ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve bu beyanname ihracat
taahhüt hesabının kapatılmasında değerlendirmeye alınmaz.

2 Mayıs 2018 – Sayı : 30409 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



(2) Bu gümrük beyannamesinde kayıtlı dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni
sahibi firma adına ve/veya aracı ihracatçı firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan bel-
geler/izinler kapsamında belirtilen tespitin Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikalini mü-
teakiben Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüldüğü tarihten itibaren 1 (bir) yıl
süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların belirtilen tespitin yapıldığı tarihten
sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), bu Tebliğin 9 uncu
maddesinin yedinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaz. Ayrıca;
aracı ihracatçı, beyanname konusu işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın
ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müte-
selsilen sorumludur.

(3) Ancak, gümrük beyannamesi ve eki belgeler üzerindeki tahrifatın belge/izin sahibi
firma tarafından yapılmadığının kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespiti kaydıyla, bu işlemin
dahilde işleme rejimi çerçevesinde firmaya herhangi bir menfaat sağlamadığı ve yapılan ihra-
catın gerçek olduğunun tespiti halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha az ithal ürün kullanılması ne-
deniyle gerçeği yansıtmadığı tespit edilen gümrük beyannamesi kapsamında ihracı gerçekleş-
mediği tespit edilen ithal eşyasına ilişkin alınmayan vergi, bu Tebliğin 45 inci maddesi hüküm-
leri çerçevesinde tahsil edilir. Bu durumda, bu maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

(5) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlık ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, dahilde işleme rejimi
uyarınca firmanın veya yan sanayicisinin stoklarında bulunması gereken ithal eşyasının işlem
görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle stoklarında bulunmadığının tespit edilmesi durumunda
stokta bulunmayan eşya ile ilgili olarak 45 inci madde hükümleri uygulanır ve ilgililer hakkında
kanuni işlem yapılır. Dahilde işleme rejimi uyarınca firmanın veya yan sanayicisinin stoklarında
bulunması gereken ithal eşyasının işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle stoklarında
bulunmadığının kapatma müracaatından önce tespit edilmesi durumunda, taahhüt kapatma mü-
racaatı beklenilmeksizin, stokta bulunmayan eşyaya ilişkin verginin, bu Tebliğin 45 inci mad-
desi hükümleri çerçevesinde tahsilatının yapılmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
bildirimde bulunulur. Ayrıca, bu belge/izin sahibi firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek
olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben 1 (bir) yıl süreyle
yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmanın belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir
başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), bu Tebliğin 9 uncu maddesinin
yedinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaz.

(6) Bu maddede belirtilen hakların kötüye kullanıldığına ilişkin hallerin tespiti duru-
munda, ilgili belgeye/izne herhangi bir ek süre verilmez.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 49 – (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, dahilde işleme rejimi

ile ilgili usul ve esaslara ilişkin genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu
durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çö-
zümlemeye ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde ya-
şanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye
yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.

(2) Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya
Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal işlem-
lerini geri almaya ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri)
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yetkilidir. Taahhüt kapatma veya iptal işlemleri geri alınan belgenin/iznin ihracat taahhüdünün
kapatılması durumunda; belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı
yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat
esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge/izin sahibi firmaya iade edilir, ancak
belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme ala-
cağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili
belge/izin sahibi firmaya iade edilmez. İptal işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş
ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6 (altı) ay süreyle yapılacak
tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların geri alma işlemi tesis edilen dahilde işleme izin belgesi
ve bu firmanın geri alma işleminden sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak
eklenmesi dahil), indirimli teminat uygulanmaz.

(3) Bakanlık, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş yükümlü ser-
tifikası veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler ile Bakanlıkça belirlenecek kriterleri
yerine getiren diğer kişiler için dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla
genelge ve talimat ile düzenleme yapmaya yetkilidir.”

MADDE 12 ‒ Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 31 – (1) 26/11/2017 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme

izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamında (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyi-
deleri tahsil edilmeyen belgeler/izinler dahil); 

a) İkincil işlem görmüş ürüne ilişkin yükümlülüklerin ihlali halinde, bu Tebliğin 45 inci
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılır.

b) Belge/izinde kayıtlı miktarın üzerinde ithalat yapılmış olması halinde, ithal edilen
eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti ve ihracat taahhüdünün kapatılmasına
ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü müeyyide uygulanmak-
sızın kapatılır.

c) İthal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına iliş-
kin olarak Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartların yerine getirildiğinin
tevsik edilememesi halinde, belgelerin/izinlerin ihracat taahhüdü, bu Tebliğin 45 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde işlem yapılarak kapatılır. Ayrıca, ithal edilen ve
süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci
maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır.

ç) Bu Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan haller dışında
Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartların ihlali halinde, ithal edilen eş-
yanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, bu Tebliğin 45 inci madde-
sinin dördüncü fıkrası uygulanır.

d) İthal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kul-
lanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, bu
Tebliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.

e) İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha az ithal ürün kullanılması ne-
deniyle gerçeği yansıtmadığı tespit edilen gümrük beyannamesi veya beyanname eki belgeler
hakkında bu Tebliğin 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.”

MADDE 13 ‒ Aynı Tebliğin Ek-7 Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesinin
7311.00.91.90.00 GTİP numaralı Oksijen Tüpleri satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE

HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Ta-

rım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İda-

releri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin

Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-5’te yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiş, diğer satır

numaraları buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı listenin 17 nci satırında yer alan “(1)” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.

“

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanı yürütür.

26 Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/10/2013 28786

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 4/4/2014 28962

2- 14/6/2015 29386

3- 18/11/2015 29536

4- 28/6/2016 29756

5- 11/3/2017 30004

6- 19/8/2017 30159

7- 28/10/2017 30224
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İçişleri Bakanlığından:

TS 8357 “İŞ YERLERİ – HALKA VEYA MÜŞTERİLERE AÇIK 

TUVALETLER – SINIFLANDIRMA – GENEL VE ÖZEL 

KURALLAR” STANDARDINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, halka veya müşterilere açık tuvaletlerin sınıflandırılması

ve özelliklerini belirlemek üzere 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli

ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı

Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Standard halka veya müşterilere açık tuvaletlerin sınıflandırılması ve özelliklerine

uyulması zorunluluğu

MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 9/12/2016 tarihli top-

lantısında tadil edilen TS 8357 İş yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflan-

dırma – Genel ve Özel Kurallar Standardı, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte

mecburi uygulamaya konulur.

Standardın temini

MADDE 3 – (1)  TS 8357 İş yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıf-

landırma – Genel ve Özel Kurallar Standardının tadil metni, TSE merkez teşkilatından veya

illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine

TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Halka

veya Müşterilere Açık Tuvaletlerin Sınıflandırılması ve Özelliklerine İlişkin Mecburi Standard

Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:

TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDINA 

VE TS 8737 “YAPI RUHSATI” STANDARDINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin standardını

ve bu belgelerin kullanım şeklini belirlemek üzere 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Ba-

kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu,

18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli

ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik

Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Standard yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi kullanım zorunluluğu

MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 18/12/2017 tarihli top-

lantısında kabul edilen TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardı,

(2) Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 19/7/2012 tarihli toplantısında kabul

edilen TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi standardı,

(3) Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 22/5/2017 tarihli toplantısında tadil

edilen TS 10970/T3 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi standardı

bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinde mecburi uygulamaya konulur.

Standardın temini

MADDE 3 – (1) TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardı ve TS 10970 Formlar- Yapı Kullanma

İzin Belgesi Standardı TSE merkez teşkilatından veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir.

TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği,

(2) 14/6/2015 tarihli ve 29386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 8737 Yapı Ruhsatı

ve TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartları ile İlgili Tebliğ,

(3) 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “TS 10970 Formlar-

Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Kalkınma Bakanlığından:

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK

PLANLARA DAİR TEBLİĞ

I. 2019-2023 Dönemini Kapsayan Stratejik Planlar

2019-2023 dönemini kapsayan stratejik planlar, Kamuda Stratejik Yönetim internet si-

tesinde (www.sp.gov.tr) yer alan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunun üçüncü

sürümü ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberindeki Stratejik Plan Şablonuna göre

hazırlanarak değerlendirilmek üzere 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına

gönderilir.

Bu Tebliğin yayımından önce değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilen

2019-2023 dönemini kapsayan stratejik planlar da Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kı-

lavuzunun üçüncü sürümü ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberindeki Stratejik Plan

Şablonuna göre düzenlenerek Kalkınma Bakanlığına 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar tekrar

gönderilir.

II. Strateji Geliştirme Kurulunun Oluşturulması

Üst yöneticinin başkanlığında üst yönetici yardımcıları, idarenin harcama yetkilileri ile

üst yöneticinin ihtiyaç duyması halinde görevlendireceği kişilerden oluşan Strateji Geliştirme

Kurulunu oluşturmamış idarelerce izleme ve değerlendirme toplantılarını yapmak üzere bu

Kurul en geç Haziran ayı sonuna kadar kurulur.

III. Stratejik Plan İzleme ile Stratejik Plan Değerlendirme Raporlarının Hazır-

lanması

Kamu idareleri, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan izleme

ve değerlendirme tabloları ile değerlendirme sorularının cevaplarını içerecek şekilde yıllık ola-

rak hazırlanan ve Mart ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi gereken 2017

Yılı Sonu Stratejik Plan Değerlendirme Raporunu 2018 yılı içerisinde göndermek zorunda de-

ğildir.

Kamu idarelerinin Strateji Geliştirme Kurullarınca altı aylık dönemlerde izleme top-

lantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapılır. Kamu İdareleri İçin Stra-

tejik Planlama Kılavuzunun ikinci sürümüne göre stratejik planlarını hazırlayan kamu idareleri,

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunun üçüncü sürümünde bulunan stratejik plan

izleme tablosu ile stratejik plan değerlendirme tablosunu “hedef performansı” ve “hedefe etkisi”

kısımları hariç olmak üzere kullanır.

IV. Yürürlüğe Dair Hususlar

30/04/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince

Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2018/11570 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması
Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/11638 Bayburt İli, Merkez İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bayburt

Valiliği Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2018/11640 Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Karpuzcu Mahallesi Sınırları İçerisinde

Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11641 İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi Sınırları İçerisinde
Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11642 Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı
Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi
Hakkında Karar

2018/11645 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü
Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılmasına İlişkin Karar

2018/11646 Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun Merkezinin İstanbul
İlinden Bursa İline Taşınması Hakkında Karar

TEBLİĞLER
–– TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ ve TS 10970 Formlar-

Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2018/25)

–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (İhracat: 2018/1) 

–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin
Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– TS 8357 “İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma
– Genel ve Özel Kurallar” Standardına İlişkin Tebliğ

–– TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 “Yapı
Ruhsatı” Standardına İlişkin Tebliğ

–– Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ


