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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7341 Kabul Tarihi: 4/11/2021

MADDE 1 – 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Ticaret Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında
yer alan “Hizmet sektörü” ibaresi “Hizmet sektörleri” şeklinde ve “beş katı arasında” ibaresi
“yirmi katı arasında yıllık cirolara göre” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının üçüncü ve
dördüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Mal ve hizmet ihracatçılarının finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağla-
mak ve teminat yetersizliği içinde olan ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için ke-
falet vermek amacıyla TİM’in ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin ser-
mayesine eklenmek üzere, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin onbinde üçüne kadar Ticaret
Bakanlığınca belirlenen oranda ek nispi ödeme kesintisi yapılır. Hizmet sektörleri için İhracatı
Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere, on altı yaşından büyükler için uy-
gulanan aylık asgarî ücretin on katına kadar Ticaret Bakanlığınca yıllık cirolara göre belirlenen
tutarda ilave yıllık aidat tahsil edilir.”

MADDE 2 – 5910 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte TİM nezdinde faaliyet

göstermekte olan Türkiye Tanıtım Grubunun tasfiyesi ile varlıklarının kısmen ya da tamamen
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine sermayesine eklenmek üzere aktarılmasına ilişkin usul
ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenir.
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(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ihracatçı birliklerinin yedek akçe hesaplarında
bulunan meblağlar Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarda İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine
sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi olarak aktarılır.”

MADDE 3 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci
maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan “(1) bendi” ibaresi “(1) ve (p) bentleri” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tab-
lonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (22) numaralı fıkrasında yer alan “Ku-
rumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 24 numaralı bendinde” ibaresi “13/6/2006 tarihli
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (p)
bentlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi” ibaresi
“Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Ka-
nununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde belirtilen kurumlar” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 6 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci
maddesinin (4) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci
maddesinin (24) numaralı bendinde” ibaresi “5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (1) ve (p) bentlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçici 2 nci madde
uyarınca ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi
ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca ken-
dilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya ku-
rumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faa-
liyet ruhsatı sahibi kullanıcılardan elde edilen kazançlar ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca
yapılacak vergi kesintilerini kapsamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 8 – 25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin
Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Ku-
rumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Banka için 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237
sayılı Taşıt Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 12/4/1990 tarihli ve
3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu, yapım ihaleleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İl-
gili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
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Hükmünde Kararname, 12 nci maddesi hariç 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer
Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hüküm-
leri uygulanmaz.”

“D) Bankanın her türlü ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve icranın geri bırakılması taleple-
rinde teminat şartı aranmaz. Bankanın kredilerinin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz
malların icrada, iflasta veya haricen satışında Banka üzerinde kalması hâlinde satış, devir ve
intikal ile ilgili her türlü işlemler, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip
ve talepler teminattan ve tüm harçlardan; Bankanın ihracatın finansmanına ilişkin açtığı alıcı
veya ihracatçı kredileri, ihracatın finansmanı amacıyla ihracatçıların yurt içi ve yurt dışı banka
ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için verdiği garantiler, ihracatçıların mal ve
hizmet satışını teşvik etmek üzere yaptığı ihracat kredi sigortaları ile yurt dışına yapılacak fi-
nansal kiralama işlemlerinin finansmanı ve bu kapsamda verdiği garantiler dolayısıyla lehe al-
dığı paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır.”

MADDE 9 – 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Odalar ve Borsalar Kanununun 71 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık
Müsteşarının başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı, İç Ticaret Genel Müdürü veya görev-
lendireceği yardımcısı,” ibaresi “İç Ticaret Genel Müdürü başkanlığında, İç Ticaret Genel Mü-
dürlüğünde görevli en fazla üç genel müdür yardımcısı ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları
Kanununun 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Meslek kuruluşu üyelerine; sadece kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ile sınırlı kalmak
kaydıyla Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı üzerinden, üyelerin adı soyadı, sicil numarası
ile sabit iş yeri olanların iş yeri adresi bilgilerini içeren listeye erişim yetkisi verilir. Elde edilen
kişisel veriler, sadece meslek kuruluşu organlarında görev almak isteyen adayların bu kuru-
luşların üyelerine ulaşabilmeleri amacıyla kullanılabilir. Bu veriler 24/3/2016 tarihli ve 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak kullanılamaz, aktarılamaz veya baş-
ka bir şekilde işlenemez.”

MADDE 11 – 5362 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ba-
kanlık Müsteşarının başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Mü-
dürü ve genel müdür yardımcıları” ibaresi “Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü
başkanlığında, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünde görevli en fazla üç
genel müdür yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikle-
rinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi kapsamında ihracatçılar lehine
münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlar.”

MADDE 13 – 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun
10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “araç” ibaresi “taşıt, elkoyma
kararı veren mercilerce” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “aracın” ibaresi “taşıtın” şeklinde,
“araç” ibaresi “taşıt” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, maddeye
ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrası
beşinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
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“(3) Kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle fiilen gümrük idaresine veya yedie-

mine teslim edilmiş ve hakkında elkoyma kararı bulunmakla birlikte ikinci fıkra uyarınca alı-

konulmayan taşıtlar, gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren doksan gün içinde mu-

hafaza ve diğer masraflar karşılanmak suretiyle sahibi tarafından teslim alınmaması halinde,

tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olu-

nur.

(4) Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın

muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar,

kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.”

MADDE 14 – 5607 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Bu Kanun uyarınca el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan

bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil al-

kol, metanol, alkollü içkiler, makaron ve yaprak sigara kâğıdı ile ilaç, ilaç hammaddeleri, ilaç

hammaddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen ve

nikotin içersin içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve

elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik

cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlar el koyan idarelerce numune alınmak veya numune

alınması mümkün olmaması halinde ayırt edici bilgilerin tespiti yapılmak suretiyle tutanağa

bağlanarak imha edilir. Ancak ilaç, ilaç hammaddeleri, ilaç hammaddesi içeren ürünler, tıbbi

cihaz ve malzemeler ile etil alkolden imha haricindeki yöntemlerle tasfiye edilmesi uygun gö-

rülenler ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle

belirlenir.”

MADDE 15 – 5607 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kaçak zannı

ile el konulan ve 11 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamına giren eşya hakkında aynı fıkra

uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 16 – 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü madde-

sinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 543 üncü mad-

desinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 18 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Ka-

nununa ekli (I) sayılı Cetvelin 11 inci ve 40 ıncı sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Cet-

vele aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“11) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı”

“40) Göç İdaresi Başkanlığı”

“42) İklim Değişikliği Başkanlığı”

MADDE 19 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

5/11/2021
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/505

5 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/506

5 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/507

5 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/508

5 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/509

5 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/510

5 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/511

5 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/512

5 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/513

5 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/514

5 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/515

5 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından:
4373 SAYILI TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA 

KANUNUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA 
DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Seyhan Nehrinde 1949 ila 1951 yılları ara-

sında yaşanan taşkınlardan dolayı 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Bas-
kınlarına Karşı Korunma Kanunu hükümlerinin uygulanması sonucunda mevcut binalarını bo-
şaltmak durumunda kalan kişilere, üzerinde bina yapmak üzere DSİ tarafından tahsis edilen
arazilerin mülkiyetinin rayiç bedeli üzerinden hak sahiplerine doğrudan satışının yapılmasına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, doğrudan satış için yapılacak başvurular üzerine hak sahipliğinin
belirlenmesi, satış bedelinin tespiti ve ödenmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su

Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun Geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hak sahibi: Komisyonca belirlenecek ve Kanun kapsamında doğrudan satış yapılacak

kişileri,
b) İdare: Mülkiyetindeki taşınmazlar bakımından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

Hazine taşınmazları bakımından ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
c) Komisyon: Kanun kapsamında yapılacak müracaatları değerlendirmek ve hak sa-

hiplerini belirlemek üzere ilgili Valilikler bünyesinde bu Yönetmelikte belirtilen üyelerden olu-
şan heyeti, 

ç) Rayiç bedel: Taşınmazın 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hü-
kümlerine göre tespit ve takdir edilen bedelini, 

d) Sözleşme: İdare ile hak sahibi arasında imzalanan, doğrudan satış ve ödeme şartlarını
belirleyen yazılı anlaşmayı,

e) Valilik: Taşınmazın bulunduğu yere göre Adana veya Mersin Valiliklerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hak Sahipliği İşlemleri

Komisyon teşkili
MADDE 4 – (1) 4373 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında yapılacak mü-

racaatları değerlendirmek ve hak sahiplerini belirlemek üzere Valilik bünyesinde Komisyon
kurulur.

(2)  Komisyon, Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında; DSİ Bölge
Müdürlüğü, İl Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, İl Nüfus Müdür-
lüğü temsilcileri ile Valilik tarafından uygun görülecek diğer üyelerden teşekkül eder. 

Hak sahipliğinin belirlenmesi
MADDE 5 – (1)  Doğrudan satışa konu olan taşınmazlara ait hak sahipliği sırasıyla

aşağıdaki kriterler dikkate alınarak belirlenir:
a) Kendilerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından arazi tahsis edildiği belir-

lenen kişi hayatta ise kendisi, ölü ise taşınmazın tapu kaydında veya kadastro tutanaklarında
kullanıcısı olduğu tespit edilen mirasçısı, taşınmazı kullanan mirasçısı bulunmamakta veya
başvuru yapmamış ise başvuru yapan kanuni mirasçılarının tamamı,

b)  Arazi tahsis edilen kişinin tespit edilememesi durumunda, tapu kaydında veya ka-
dastro tutanaklarında kullanıcı olarak görünen kişi hayatta ise kendisi, ölü ise başvuru yapan
kanuni mirasçılarının tamamı,
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c) Taşınmaz üzerinde tapu kaydı veya kadastro tutanaklarına göre kullanıcı olduğunu
belgeleyen birden fazla kullanıcının müracaatı olması halinde bunların, birden fazla kanuni
mirasçı olması halinde başvuru yapan mirasçıların, kendi aralarında uzlaşmaları halinde uz-
laştıkları oran üzerinden, aksi durumda eşit oranlarda,

ç) Tapu kayıtlarında veya kadastro tutanaklarında kullanıcı olarak yer almayan ancak
taşınmazın kullanıcısı olduğunu yukarıdaki bentlere göre hak sahibi olduğu belirlenen kişiler-
den iktisap ettiğini, hak sahibi olanların beyanı, herhangi bir belge veya tanık ifadeleriyle ispat
edenler veya bunların kanuni mirasçıları,

hak sahibi olarak belirlenir. 
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 6 – (1) Doğrudan satış talep eden kişiler 4373 sayılı Kanunun geçici 1 inci

maddesinin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde ilgili valiliğe müracaat ederler. 
(2) Müracaat süresinin sonunda tüm başvuranların hak sahipliği ilgili valilik bünyesinde

oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmenin sonucu başvu-
ranlara tebliğ edilir. 

(3) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili valiliğe itiraz edilebilir. Yapılan iti-
razlar valilikçe on beş gün içinde incelenerek nihai değerlendirme sonucu itiraz edene bildirilir. 

(4) Valiliğin tespitinden veya itiraz edilmişse itiraz sonucunun tebliğinden itibaren yasal
süresi içerisinde idare mahkemesinde dava açtığını belgeleyenlerin satış işlemleri dava sonu-
cunda verilecek kesin karara kadar durdurulur.

(5) Dava açma yasal süresi sonunda veya dava açılması halinde kesinleşmiş mahkeme
kararına göre kesinleşen hak sahipliği listeleri doğrudan satış işlemlerini yürütmek üzere İda-
reye bildirilir.

(6) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır, kararlar salt çoğunlukla alınır. 
Bedel tespiti
MADDE 7 – (1) Satış bedeli rayiç bedeldir. Rayiç bedelin tespitinde taşınmaz üzerin-

deki yapıların değeri dikkate alınmaz.
(2) Satış bedelinin tamamı peşin veya en az yüzde yirmibeşi peşin geri kalanı iki yılda

iki eşit taksit halinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır. 
(3) Taksitli satışlarda, peşinata isabet eden kısım sözleşme imzalanmadan önce hak sa-

hibi tarafından İdarenin bildireceği hesaba yatırılır. 
(4) Taksitli satışlarda EK-1’de yer alan “Taksitli Satış Sözleşmesi” düzenlenerek söz-

leşmenin bir örneği hak sahibine verilir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bir yıl geç-
tikten sonraki 15 takvim günü içerisinde birinci taksit, ikinci yıl geçtikten sonraki 15 takvim
günü içerisinde ise ikinci taksit ödemesi gerçekleştirilir.

(5) Ödeme işlemleri tamamlandıktan sonra tapunun hak sahibi adına tescili gerçekleş-
tirilir. 

(6) Ödemelerin süresi içinde yapılmaması durumunda İdare tarafından ödemenin süresi
içinde yapılmadığı, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk edecek faizi ile birlikte
ödenmemesi durumunda sözleşmenin tek taraflı feshedileceği hak sahibine tebliğ edilir. İda-
renin bu tebligatına rağmen hak sahibi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi duru-
munda sözleşme tek taraflı feshedilerek hak sahipliği sonlandırılır ve keyfiyet hak sahibine
tebliğ edilir. 

(7) Hak sahipliği sonlandırılan kişinin müracaatı durumunda, tahsil edilen bedel faizsiz
olarak otuz gün içinde iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı müştereken yürütür.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Kesin kabul, geçici kabulün yapıldığı tarihten en az bir yıl sonra ve garanti süreleri

göz önüne alınarak yapılır. Ayrı transformatör ve dönüştürme merkezlerinin ve bunlara ait şe-

bekelerin kesin kabulü için bu süre en az altı ay olarak uygulanabilir. Kesin kabul süresi hiçbir

koşulda geçici kabulün yapıldığı tarihten itibaren üç yılı aşamaz. Kesin kabulün yapılmış olması

garanti şartlarını ve sürelerini değiştirmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş Hükmü

Geçici Madde 1 – Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla geçici kabulünün üzerinden

üç yıl geçmesine rağmen kesin kabulü yapılmamış elektrik dağıtım tesislerinin kesin kabulleri,

bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren beş yıl içerisinde tamamlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye

Yönelik Tedbirler

GENELGE
2021/22
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5 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA 
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021-32/63)

MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Pa-
rası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in
6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının başına “Kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca” ibaresi
eklenmiş, aynı maddenin mülga yedinci, mülga sekizinci, mülga dokuzuncu ve mülga onuncu
fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(7) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu ol-
mayan Türkiye’de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak üzere stan-
dart işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkündür.

(8) Yedinci fıkra kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde, ithalatçı tarafından,
asgari olarak standart işlenmemiş kıymetli madenin formu (külçe/bar/granül), külçe/bar cinsi,
ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük idarelerine beyan edilmesi zorun-
ludur.

(9) İşlenmemiş kıymetli maden ithalatı işlemlerine ve verilmiş dahilde işleme izinlerine
ilişkin verilerin paylaşımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzala-
nacak Protokolle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(10) Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş kıymetli maden ithalatını süre, miktar,
kişi, işlem ve menşe bazında kısıtlamaya; ithalat yapacakların sağlaması gereken şartları, kayıt
düzenlerine ilişkin uymakla yükümlü olacakları esasları, Bakanlığa yapacakları bildirimleri,
bu bildirimlerin şekil ve sürelerini belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/2/2008 26801
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 2/4/2009 27188
2- 11/7/2009 27285
3- 26/9/2012 28423
4- 30/12/2015 29578
5- 25/1/2018 30312
6- 7/9/2018 30528
7- 6/10/2018 30557
8- 16/11/2018 30597
9- 3/3/2020 31057
10- 30/1/2021 31380
11- 21/2/2021 31402
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Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 14)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 238/A maddesinde düzenlenen izinli gönderici
yetkisi başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yet-
kinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak
usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uy-

gun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ve Gümrük Yönetme-
liğinin 238/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü,
c) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,
ç) İzinli gönderici: Transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın

sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve rejim kapsamında yapılan işlemlerde transit işlemlerinden
sorumlu olan kişiyi,

d) Kolay ihracat noktaları uygulaması: Nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi
olması kaydıyla, ülkenin herhangi bir noktasından tescil edilen ihracat beyannamesi kapsamı
eşyanın transit beyanı ve mühür tatbiki olmaksızın getirildiği izinli gönderici tesisinden sınır
gümrük idaresine doğrudan sevkine imkan veren uygulamayı,

e) Sözleşme: 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan
20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi,

f) Yönetmelik: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğini,

ifade eder.
Koşullar
MADDE 4 – (1) İzinli gönderici başvurusunda bulunacak kişilerin aşağıda yer alan

şartları taşıdığını başvuru formunda belirtilen esaslar çerçevesinde kanıtlaması gerekir:
a) Sahip olunan kapsamlı teminat izni ile ilişkili teminat mektubunun, Türkiye’de yer-

leşik bir kefil kuruluştan alınmış olması şartıyla kapsamlı teminat kullanma veya teminattan
vazgeçme iznine sahip olması,

b)  Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek
kişiler hakkında başvuru formunda belirtilen suçlarla ilgili kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bu-
lunmaması, 

c) Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca her yıl
ayrı ayrı değerlendirilmek üzere ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın taşınmasına yönelik
olarak TIR karnesi dahil en az 5.500 transit beyanında rejim hak sahibi olması veya en az 500
transit beyanında taşıyıcı sıfatını taşıyor olması,

ç) Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca her yıl
ayrı ayrı değerlendirilmek üzere işlem gören tüm beyanname sayısının %0,5’ini aşan sayıda
vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması ve
gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle %2’sini aşan sayıda birinci fıkrası hariç Gümrük Kanu-
nunun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,

d) Başvuru formunda belirtilen asgari şartlara haiz en az bir tesise sahip olması, 
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e) Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akredi-
tasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenle-
necek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifi-
kalarına sahip olunması,

f) Gümrük idaresinin etkin kontroller gerçekleştirmesine olanak sağlayacak şekilde as-
gari olarak başvuru formunda belirtilen niteliklere uygun kayıtların güvenilir ve izlenebilir şe-
kilde tutulduğu bir lojistik programını kullanıyor olması,

g) Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak sure-
tiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, başvuru formunda belirtilen şekilde olumlu
görüşle rapora bağlanmış olması,

ğ) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş ancak ödenmemiş herhangi bir vergi ve ceza
borcu bulunmaması,

h) Rejimin gözetim altında tutulabilmesi ve kontrollerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili
tesiste gümrük hizmeti verilmesinin gümrük idaresi üzerinde orantısız bir idari yük getirme-
yecek olması. 

(2) Başvuru sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü olması halinde birinci fıkranın
(g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen koşulları kanıtlaması gerekmez. Aynı fıkranın (c) bendinde be-
lirtilen transit beyanı sayısı ise dörtte bir nispetinde uygulanır.

Başvuru
MADDE 5 – (1) Ön Başvuru Ek-1/A’da yer alan ön başvuru formuyla bölge müdürlü-

ğüne, başvuru ise Ek-1/B’de yer alan başvuru formuyla Genel Müdürlüğe yapılır.
(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ila (ğ) bentlerinde yer alan koşulların sağ-

landığına ilişkin değerlendirme ve yerinde inceleme Genel Müdürlükçe görevlendirilen Ticaret
Uzmanı, (h) bendinde belirtilen koşulun sağlandığına ilişkin değerlendirme ve inceleme ise il-
gili bölge müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Genel Müdürlük tüm değerlendirme ve ince-
lemelerin bölge müdürlüğünce gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yapabilir.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ila (ğ) bentlerinde yer alan koşulların sağlanıp
sağlanmadığına yönelik yapılan yerinde incelemeye ilişkin olarak beş günü geçmemek üzere
yapılan konaklama ve ulaşım giderleri inceleme sırasında başvuruda bulunanlarca karşılanır.

(4) İzinli gönderici yetkisi askıya alınmadığı veya iptal edilmediği sürece geçerlidir.
Yenileme başvurusu yetkilendirmenin yapıldığı takvim yılını izleyen her üç yılın son ayında
veya Genel Müdürlükçe talep edilmesi halinde yapılır. Yenileme başvurusunun yapıldığı tarihte
yetki kapsamında bulunan tesislere ilişkin yapılan yerinde incelemenin üzerinden bir yıldan
daha az bir süre geçmiş olması durumunda yenileme başvuru kapsamında bu tesislerde yerinde
inceleme yapılmayabilir.

(5) Yerinde inceleme sonucunda Ek-1/C’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme
formu düzenlenir, gerekli şartların sağlandığının anlaşılması halinde başvuru sahibi adına
Ek-2/A’da yer alan izinli gönderici yetki numarası ve Ek-2/B’de yer alan izinli gönderici yetki
belgesi düzenlenir.

Tesis yetkilendirilmesinin askıya alınması
MADDE 6 – (1) Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde ilgili tesisin yetkilen-

dirilmesi söz konusu durum ortadan kalkıncaya kadar askıya alınır:
a) Yetki kapsamında işlem görecek eşyanın veya taşıma yapılacak eşyanın kontrolü için

görevli memura gerekli kolaylığın ve görevini gerçekleştirmesine uygun çalışma ortamının
sağlanmaması,

b) Bölge müdürlüğünce tesisin faaliyetinin devam etmesinin risk doğuracağına yönelik
somut bir tespit bulunması,

c) İlgili tesis için tesis müdürü ve müdür yardımcısı olarak bildirilen dış ticaret işlem-
lerinde temsile yetkili kişi hakkında başvuru formunda belirtilen suçlardan dava açıldığı veya
mahkûmiyet kararı verildiği halde ilgili kişinin görevine devam etmesi,

ç) Tesiste kullanılan lojistik programının gerekli nitelikleri taşımadığının veya usulüne
uygun kullanılmadığının tespit edilmesi.
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Tesis yetkilendirilmesinin iptal edilmesi
MADDE 7 – (1) Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde ilgili tesisin yetkilen-

dirilmesi iptal edilir:
a) Tesiste gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığının, kamera kayıtları ve lojistik ka-

yıtlarının gerektiği gibi saklanmadığının tespit edilmesi,
b) Tesise varışı henüz gerçekleşmemiş eşya için muayene hattının bildirilmesini teminen

hazır bildiriminin yapılmasından sonra tesise eşyanın giriş yaptığının tespit edilmesi,
c) Başka bir rejim hak sahibine ait transit beyannamesi kapsamı mühürlü vaziyette

gelen taşıma aracına rejim hak sahibinin Ek-3’te yer alan genel muvafakatnamesi olmaksızın
tesiste yeni mühür tatbik edilmesi, 

ç) Hazır bildirimi yapılan ihracat beyannamesi çıkabilir statüye gelmeden ve/veya tescil
edilen transit beyannamesinin işlemleri tamamlanmadan eşyanın ve/veya taşıma aracının tesis
dışına çıkışına izin verilmesi.

İzinli gönderici yetkisinin askıya alınması
MADDE 8  – (1)  Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde izinli gönderici yetkisi

söz konusu durum ortadan kalkıncaya kadar askıya alınır:
a) Davanın kesin olarak beraatla sonuçlandığı veya davalı kişinin 4 üncü maddenin bi-

rinci fıkrasının (b) bendinde sayılanlar arasından çıkarıldığı tarihe kadar sınırlı olmak üzere il-
gililer hakkında başvuru formunda belirtilen suçlardan dava açıldığının veya mahkûmiyet kararı
verildiğinin tespit edilmesi,

b) Yenilemenin Genel Müdürlükçe talep edildiği durumlarda tebligat tarihinden başla-
mak üzere 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yenileme başvurusunun 30 gün içe-
risinde yapılmaması,

c) İzinli gönderici yetkisinin verildiği takvim yılını izleyen her üç yılın sonunda baş-
vurunun yenilenmemesi.

İzinli gönderici yetkisinin iptal edilmesi
MADDE 9 – (1) Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde izinli gönderici yetkisi

iptal edilir:
a) Tesise girişi gerçekleşmeyen bir eşya için izinli gönderici yetkisi kapsamında mü-

hürleme ve transit işlemlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi,
b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen askıya alma işle-

minden itibaren 90 gün içerisinde başvurunun yenilenmemesi,
c) İznin yanlış, eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması,
ç) Gümrük idaresinden temin edilen özel tipte mühür dışında mühür kullanılması.
Askıya alma ve iptal kararlarının bildirilmesi
MADDE 10 – (1) İzinli gönderici yetkisi ve/veya tesis yetkilendirmesinin iptal ve as-

kıya alma kararı izin sahibine gerekçeli olarak Genel Müdürlükçe bildirilir. Yapılan bildirimde
askıya alma ve iptal kararının uygulamaya konulacağı tarihe de yer verilir. İptal kararlarında
yeniden başvuru yapılabilecek tarih bilgisi de yer alır. Bu tarih, gerekçeye konu ihmalin ortaya
çıkardığı riskin boyutu, sürekliliği ve ihmal tarihinden sonra gerekli önlemlerin alınıp alınma-
dığı dikkate alınarak bir aydan az üç yıldan fazla olmayacak şekilde belirlenir.

İşlem yapılacak hareket gümrük idarelerinin belirlenmesi
MADDE 11 – (1) Bölge müdürlüğü ilgili konumda izinli gönderici tesisi açılmasının

başvuranın gereksinimlerine kıyasla gümrük idaresi üzerinde orantısız bir idari yük getirme-
yecek olduğuna ilişkin değerlendirmesi ile birlikte tesisin bağlı olacağı gümrük müdürlüğü bil-
gisini de Ek-1/A’da yer alan ön başvuru formuyla Genel Müdürlüğe gönderir. 

(2) Tesisin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğü yükümlü talebine istinaden yahut Genel
Müdürlükçe resen değiştirilebilir.

Gümrük işlemleri
MADDE 12 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında izinli göndericinin tesisinden ih-

raç edilecek olan eşya, tesislerde, taşıma aracına yüklenmeye hazır olarak açık veya kapalı bir
yere konulur ya da taşıma aracında yüklü olarak bekletilir.
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(2) Birinci fıkra uyarınca ihraç edilmeye hazır olarak ayrı bir yere alınan eşyanın, başka
herhangi bir eşya ile karışmaması ve eşyaya yetkisiz müdahalenin önlenmesi için gerekli ted-
birler alınır.

(3) Kolay ihracat noktaları uygulaması hariç olmak üzere, ikinci fıkrada belirtilen eş-
yaya ilişkin ihracat beyannamesi, izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük müdürlü-
ğünden elektronik ortamda tescil edilerek onaylanır.

(4) İzinli gönderici tarafından eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu gümrük idaresine
elektronik ortamda bildirilir.  Eşya bu bildirim esnasında izinli gönderici tesislerinde hazır bu-
lunur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca ihracat eşyasının ihraç edilmeye hazır olduğunun izinli
gönderici tarafından gümrük idaresine bildirilmesinden sonra beyanın hangi kontrol türüne
tabi tutulacağı, gümrük idaresince beyan sahibi ile izinli göndericiye elektronik ortamda bildi-
rilir.

(6) Eşyanın muayenesinin veya belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde,
eşya muayene veya belge kontrolü yapılana kadar müdahale edilmeksizin tesislerde bekletilir.
Muayenenin öngörülmesi durumunda muayene işlemi kontrol türünün bildirimini müteakip
azami üç saat içinde yetki kapsamı izinli gönderici tesislerinde gerçekleştirilir.

(7) İhracat beyannamesinin işlemleri bittikten sonra eşya hâlihazırda yüklü değilse taşıta
yüklenir ve araca izinli gönderici mührü tatbik edilerek basitleştirilmiş usulde transit beyan-
namesi tescil edilir.

(8) Transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hallerde yetki sahibi sadece ken-
disine ait kapsamlı teminatı kullanabilir. 

(9) Transit beyannamesinin kırmızı hatta işlem görecek olması halinde muayene me-
murunca tesislerde izinli gönderici mührü sökülür ve muayeneyi müteakip izinli gönderici ta-
rafından yeni mühür tatbik edilir. 

(10) Transit beyannamesinin işlemleri bittikten sonra taşıma aracının tesislerden çıkışı
sağlanır.

Mesai saatleri dışında gümrük işlemleri
MADDE 13 – (1) Hazır bildirimi işlemi sonrasında, belge kontrolüne tabi tutulacağı

bildirilen ihracat beyannameleri ile eşyanın muayene edileceği bildirilen ihracat ve transit be-
yannamelerine ilişkin işlemlerin mesai saatleri dışında tamamlanma talepleri, fazla mesai ücreti
yatırılması koşuluyla yerine getirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yer almayan, belge kontrolüne tabi tutulmayacağı bildirilen
ihracat beyannameleri ile eşyanın muayene edilmeyeceği bildirilen ihracat ve transit beyanna-
melerine ilişkin işlemler fazla mesai ücreti ödenmeksizin tamamlanır. 

Tesise mühürlü vaziyette veya kolay ihracat noktaları kullanılarak getirilen araçların
işlemleri

MADDE 14 – (1) İzinli gönderici tesisinde mühür sökme yetkisi sadece yetki sahibinin
rejim hak sahibi olduğu transit beyanlarıyla tesise gelen araçlarla sınırlıdır.

(2) İzinli göndericinin Ek-3’te yer alan muvafakatnameye sahip olması durumunda bi-
rinci fıkrada yer alan sınırlama uygulanmaz.

(3) Araç üzerinde bulunan transit beyanlarına ilişkin transit refakat belgelerine yeni
mühür numarası elle yazılır ve izinli gönderici kaşesi vurularak imzalanır. 

(4) Kolay ihracat noktaları uygulaması kapsamında herhangi bir gümrük idaresinden
tescil edilen ihracat beyannamesi kapsamı eşya, transit beyannamesi ve mühür tatbiki olmak-
sızın doğrudan izinli gönderici tesisine getirilebilir ve bu eşyaya ilişkin hazır bildirimi tesisin
bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne iletilebilir.

İhracatta yerinde gümrükleme tesislerinden yapılacak taşımalar
MADDE 15 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi firmaların tesislerinden ih-

raç edilecek eşyanın transit beyanını izinli gönderici yetkisi sahibi rejim hak sahibi olarak ba-
sitleştirilmiş usulde verebilir.
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(2) Birinci fıkranın uygulandığı durumda ihracat beyannamesi ihracatta yerinde güm-
rüklemeye özgü basitleştirilmiş işlem koduyla tescil edilir. İhracat beyannamesinin işlemleri
tamamlandıktan sonra eşyanın bulunduğu yer alanına ihracatta yerinde gümrükleme tesis kodu
girilerek basitleştirilmiş usulde transit beyannamesi tescil edilir ve ihracatta yerinde gümrük-
leme tesislerinde izinli gönderici mührü tatbik edilir.

Antrepodan eşya alınması
MADDE 16 – (1) İzinli gönderici yahut ihracatta yerinde gümrükleme tesisinden çıkış

yapıldıktan sonra antrepodan serbest dolaşımda olmayan eşya alınabilir.
(2) Birinci fıkranın uygulandığı durumda yüklü aracın mührünün sökülmesi ve eşya

yüklendikten sonra yeni mühür tatbiki işlemleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya antre-
poda görevli gümrük memuru tarafından yapılır.

(3) İkinci fıkranın uygulandığı durumda mevcut transit refakat belgelerine yeni mühür
numarası yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya antrepoda görevli gümrük memuru tarafından
elle yazılır ve mühür vurulur.

Gümrük idaresinden eşya alınması
MADDE 17 – (1) İzinli gönderici yahut ihracatta yerinde gümrükleme tesisinden çıkış

yapıldıktan sonra gümrük idaresinden eşya alınabilir.
(2) Birinci fıkranın uygulandığı durumda yüklü aracın mührünün sökülmesi ve eşya

yüklendikten sonra yeni mühür tatbiki işlemleri gümrük idaresi tarafından yapılır.
(3) İkinci fıkranın uygulandığı durumda mevcut transit refakat belgelerine yeni mühür

numarası gümrük idaresi tarafından elle yazılır ve mühür vurulur.
Özel tipte mühür kullanımı
MADDE 18 – (1) İzinli gönderici yetkisi sahipleri gümrük idaresinden ücreti karşılı-

ğında temin edilecek, Sözleşmenin 82 nci maddesine uygun özel tipte mühür kullanır.
(2) İhracatta yerinde gümrükleme tesisinde mühürleme yapılacağı durumlarda taşıyıcıya

teslim edilen mühürler teslim alan taşımacı, teslim tarihi, mühür numaraları ihracatta yerinde
gümrükleme izin sahibinin unvanını içerecek şekilde ayrıca kayıt altına alınır. Bu durum hari-
cinde mühürler izinli gönderici tesisinde muhafaza edilir ve tesis dışına çıkarılamaz.

(3) Bozuk çıkan, tatbik esnasında kırılan veya sökülen mühürler ayrıca kayıt altına alınır. 
Diğer hususlar
MADDE 19 – (1) İzinli gönderici yetkisi sahipleri tarafından yapılacak hazır bildirimi,

basitleştirilmiş usulde transit beyannamesi tescil işlemleri ve izinli gönderici sistemi kapsa-
mında ihracatçılar tarafından tescil edilecek ihracat beyannamesine ilişkin tescil işlemleri Ba-
kanlık internet adresinde yayımlanan izinli gönderici kılavuzunda yer alan esaslara göre ger-
çekleştirilir. 

(2) TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdür-
lükçe belirlenir.

(3) Genel Müdürlük aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde durumun niteliğine
göre, verilmiş bir izni yeniden değerlendirebilir, düzeltebilir, askıya alabilir ya da iptal edebilir:

a) İznin uygulanmasını etkileyecek bir mevzuat değişikliğinin söz konusu olması,
b) İznin verilmesinden sonra ortaya çıkan bir unsurun, iznin devamını veya içeriğini

etkilemesi,
c) Bakanlıktaki mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda gerekli görülmesi.
(4) Genel Müdürlük, bu Tebliğin uygulanmasını sağlamak üzere gerekli göreceği her

türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip
sonuçlandırmaya yetkilidir. 

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

6 Kasım 2021 – Sayı : 31651                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10361 

—— • —— 
Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10533 
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Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10618 

—— • —— 
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10619 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MERKEZİ ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Merkezi 

Anahtarlama Sistemleri ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi istenilen Cisco 

markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, marka, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 18.11.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve istenilen Cisco markasına uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    10694/1-1 
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GLİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI KOMATSU YEDEK PARÇA ALINACAKTIR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/686778 
1) İdarenin 
a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 
c) Telefon ve Faks : Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660 
d) Elektronik Posta Adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr 
2) İhale Konusu Malın; 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 17 Kalem Komatsu 630 ES Kamyon Yedek Parçası 
b) Teslim Edileceği Yer : GLİ Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA ambarı 
c) Teslim Tarihi : Teslim süresi içerisinde kalmak kaydı ile istekliler tek 

parti veya partiler halinde teslimat yapabileceklerdir. 
Taahhüt konusu işin niteliğine göre tamamlanmış ve 
müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul 
yapılabilecektir. 

3) İhalenin Yapılacağı Yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 
Yenimahalle/Ankara 

     (TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü İhale Salonu) 
4) İhale Tarih ve Saati : 23/11/2021 14:30 
5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli 
karşılığı temin edilir. 

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname 
satın almaları zorunludur. 

6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve 
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek 
suretiyle bulunan 21/04/2022 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 
120 takvim günü olmalıdır. 

9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tâbi değildir. 

10) Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 
üyeliği zorunludur. 

11) İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank 
Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, 
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1641 nolu faksa ya da 
icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

    10609/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10703/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10703/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10703/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10703/4/1-1 

  

 



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10703/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10703/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10704/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10705/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10705/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10705/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10705/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10705/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10706/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10707/1-1 

  

 



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10708/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10709/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10710/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10711/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10712/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10733/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10741/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10742/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10723/1-1 
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Gelir İdaresi Başkanlığından: 
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 750 (yedi yüz elli) 

Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

ATAMA YAPILACAK YERLER 

KADRO SAYISI TOPLAM 

İLİ İLÇESİ 

ANKARA 
MERKEZ 60 

75 ÇUBUK 5 
KAHRAMANKAZAN 10 

ANTALYA 

MERKEZ 9 

15 
KEMER 1 
KORKUTELİ 1 
SERİK 4 

BURSA 

MERKEZ 11 

25 

İNEGÖL 6 
KARACABEY 2 
MUSTAFAKEMALPAŞA 1 
ORHANGAZİ 2 
YENİŞEHİR 3 

DİYARBAKIR 

MERKEZ 13 

20 

ÇINAR 2 
EĞİL 1 
HANİ 1 
HAZRO 1 
KOCAKÖY 1 
SİLVAN 1 

ERZURUM 

MERKEZ 1 

5 
HINIS 1 
KARAYAZI 1 
PASİNLER 1 
PAZARYOLU 1 

GAZİANTEP 
MERKEZ 18 

25 İSLAHİYE 3 
NİZİP 4 

HATAY 

DÖRTYOL 7 

20 
KIRIKHAN 4 
REYHANLI 5 
SAMANDAĞ 4 

İSTANBUL MERKEZ 460 460 
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İZMİR 

MERKEZ 16 

30 

BEYDAĞ 1 
ÇEŞME 5 
DİKİLİ 2 
FOÇA 2 
KİRAZ 2 
ÖDEMİŞ 2 

KOCAELİ 
MERKEZ 5 

15 
GEBZE 10 

MERSİN 
MERKEZ 10 

15 GÜLNAR 1 
MUT 4 

ŞANLIURFA 

MERKEZ 17 

25 
CEYLANPINAR 2 
SİVEREK 2 
SURUÇ 1 
VİRANŞEHİR 3 

TEKİRDAĞ 

MERKEZ 2 

20 

ÇERKEZKÖY 2 
ÇORLU 4 
HAYRABOLU 1 
KAPAKLI 5 
MALKARA 1 
MURATLI 2 
ŞARKÖY 3 

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. 
İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, 
tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek 
zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih 
ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı 
sıralamasına göre tespit edilecektir. 

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam 
kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) 
P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına 
çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday 
sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

II - SINAV TARİHİ VE YERİ 
-Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da 

yapılacaktır. 
-Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava 

gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet 
sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. 
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III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel 

şartları taşımak, 
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık 
fakültelerden birini bitirmiş olmak, 

-01.01.2021 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarihinde 
veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), 

-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, 
-ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının 

birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak, 
-Süresi içinde başvuru yapmış olmak. 
IV - SINAV BAŞVURUSU 
-Başvurular, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 

17.30'da sona erecektir. 
-Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt 

olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle 
yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer 
almaktadır.  

-Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.  
V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
-Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 
-Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda 

yer verilmiştir. 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi; 
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, 

Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas 
Hukuku (Genel Hükümler). 

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, 
Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar. 

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları. 
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali 

Tablolar Analizi, Ticari Hesap. 
VI - DEĞERLENDİRME 
-Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; 

yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan 
alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü 
sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava 
çağrılacaktır. 

-Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
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-Sözlü sınav, adayların;  
a)Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d)Genel yetenek ve genel kültürü, 
e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
-Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde 

yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. 
-Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 
-Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 
-Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak 

suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday 
belirlenir.  

-Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25’ ine 
kadar yedek aday belirlenir.  

-Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle 
oluşturulacaktır.  

-Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması 
halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) P48 
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

-Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav 
tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik 
teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması 
yapılan yedek adayların hakları sona erer. 

-Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya 
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
-Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, 

Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır. 
-Giriş sınavında başarılı olan asil ve yedek adaylar Başkanlık internet sitesinde 

(http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecek ve 
atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenecektir. 

-Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren beş iş günü 
içerisinde dilekçe ile sınav kuruluna itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç 
ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. 
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VIII - DİĞER HUSUSLAR 
-Giriş sınavının yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” 

düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak 
kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için 
Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti 
Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport 
belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin 
olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır. 

-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

-Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 
cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu 
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların 
durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

-Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu 
yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında 
yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz 
bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir. 

-Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav 
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

-Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre 
içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve 
başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

-Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları 
yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. 

-Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, 
atama işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma 
talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa 
alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanlar ile 
göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine, Gelir İdaresi 
Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak 
suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren iki yılı aşmamak kaydıyla aynı yer için 
hazırlanan yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. 
Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak 
atamalarda dikkate alınır. 
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-Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen 

çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi 

doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri 

ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi 

tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 

tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer 

Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.  

-Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları,  5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin 

dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez birimleri 

hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler. 

-Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman 

yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talepleri, 

Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan 

kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz. 

İlan olunur. 

 10671/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14.10.2021 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 10. maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler: 

1 

14.10.2021 tarihli ve 10491-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (Antalya ili Gazipaşa-

Alanya Havalimanı sahası içinde kurulu) 15 (onbeş) yıl süreyle depolama lisansı 

verilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07.10.2021 Kararıyla Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 16. maddesi çerçevesinde lisans süre uzatımı yapılan tüzel kişi: 

1 

07.10.2021 tarihli ve 10481-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi’nin 19.10.2006 tarihli ve DAĞ/954-10/20401 

numaralı dağıtıcı lisansının süre uzatımına ilişkin alınan Kararda geçen “Bu lisansın 

süresi 17.06.2021 tarihli ve 10265-1 sayılı Kurul Kararı ile 31.08.2021 tarihinden 

itibaren 31.08.2036 tarihine kadar uzatılmıştır.” ifade, “Bu lisansın süresi 17.06.2021 

tarihli ve 10265-1 sayılı Kurul Kararı ile 19.10.2021 tarihinden itibaren 19.10.2036 

tarihine kadar uzatılmıştır.” olarak düzeltilmiştir.  

 10603/1/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07.10.2021, 14.10.2021, 21.10.2021 ve 28.10.2021 

tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen, 
lisansı sona erdirilen tüzel kişiler: 

1 

07.10.2021 tarihli ve 10478-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Kiper Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Kiper JES1” için verilen, 24/09/2020 tarihli ve 
EÜ/9577/04620 numaralı üretim lisansı 07/10/2021 tarihi itibarıyla sona erdirilerek, 
KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş.’ye 
07/10/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 27/12/2040 tarihine kadar geçerli olacak, 
19 (ondokuz) yıl, 2 (iki) ay, 20 (yirmi) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni 
üretim lisansı verilmiştir. 

2 
07.10.2021 tarihli ve 10478-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine, 29 (yirmidokuz) yıl süreyle OSB 
Dağıtım Lisansı verilmiştir. 

3 

07.10.2021 tarihli ve 10478-9 sayılı Kurul Kararı ile; 
Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Metristepe RES” üretim tesisi için verilen 
17/01/2008 tarihli ve EÜ/1461-1/1055 numaralı üretim lisansı 07/10/2021 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, İnova Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 
“Metristepe RES” üretim tesisi için, 35 (otuzbeş) yıl 3 (üç) ay 10 (on) gün süreli 
eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

4 
14.10.2021 tarihli ve 10486-9 sayılı Kurul Kararı ile; 
Erkim Elektrik Enerjisi Ticaret Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı 
verilmiştir. 

5 
14.10.2021 tarihli ve 10486-10 sayılı Kurul Kararı ile; 
Metan Danışmanlık Enerji Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli 
tedarik lisansı verilmiştir. 

6 
14.10.2021 tarihli ve 10496-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Axis Enerji Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir. 

7 
28.10.2021 tarihli ve 10515-8 sayılı Kurul Kararı ile; 
Met Turkey Enerji Ticaret Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı 
verilmiştir. 

 10603/2/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün sahip olduğu AR/TPO/K/N48-b2,b3 pafta 

no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 01.01.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl süreyle uzatılması için 
01.11.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 
üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 10590/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2021 – Sayı : 31651 

 
 10577/1-1 

 



6 Kasım 2021 – Sayı : 31651 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7341 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/505,

506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515)

YÖNETMELİKLER

–– 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun Geçici

1 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/22 Sayılı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/63)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 9882

Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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