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AÇIKLAMALAR

KOD 344MV0047

ALAN Muhasebe ve Finansman Alanı

DAL/MESLEK Dış Ticaret Ofis Elemanlığı

MODÜLÜN ADI Diğer Kuruluş İşlemleri

MODÜLÜN TANIMI

Dış ticarette izin alınması gereken diğer kuruluşlardan ilgili
belgelerin temin edilip bilgisayar ortamında
düzenlenmesiyle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/8

ÖN KOŞUL

YETERLİK İzin veren diğer kuruluşlar ile ilgili işlemleri yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile öğrenci, dış ticarette izin veren

kuruluşlarca kullanılan belgeleri temin ederek
düzenleyebilecektir.
Amaçlar
1. Valilik ve Müftülüklerin verdiği belgeleri tanıyacak ve

ilgili belge başvurusunda bulunabileceksiniz.
2. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türkiye Şeker

Kurumu’nun verdikleri belgeleri tanıyacak ve ilgili
belge başvurusunda bulunabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Sınıf –atölye: Sinevizyon, perde, tahta, defter, kalem

Bireysel öğrenme: İnternet, kütüphane, çevre, kitaplar

İşletme (sektör): İthalat ve ihracat yapan tüm işletmeler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme
aracıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR



2

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Dış ticarete konu olan mallar için düzenlenecek belgeler, ihracat veya ithalatın
yapıldığı ülkeye, ihraç veya ithal edilen mala ve ihracat veya ithalatın şekline göre
değişebilir.

İhracatçı ve ithalatçılarımıza düşen görev, yapacağı ihracat veya ithalatın hangi
belgelerin düzenlenmesini gerektirdiğini iyi bilmektir. Hangi belgelerin düzenlenmesini
bilmek de tek başına yetmez. Aynı zamanda hangi belgenin nerden ve nasıl temin
edileceğinin de ihracatçı ve ithalatçılarımız tarafından iyi bilinmesi gerekir.

Bu modülde sizlere ihracat ve ithalatçılarımızın yapacakları dış ticarette ihtiyaç
duyacakları izin ve belgelerin bir kısmını verme yetkisine sahip kurumlardan Valilikler,
Müftülükler, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türkiye Şeker Kurumu’nun verecekleri izin
ve belgeleri tanıtmaya ve bu belgelerin nasıl temin edileceğini kavratmaya çalışacağız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu öğrenme faaliyeti sonunda Valilik ve Müftülüklerin verdikleri belgeleri tanıyacak
ve ilgili belge başvurusunda bulunabileceksiniz.

Bu öğrenme faaliyetine başlamadan önce yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

 İnternet aracılığıyla dış ticarette Valilik ve Müftülüklerden hangi belgelerin
alınabileceğini araştırınız.

 Valilik ve müftülüklerden alınacak belgeler ile ilgili başvuruların nasıl
yapılacağını araştırınız.

1. VALİLİK VE MÜFTÜLÜKLERDEN
ALINACAK İZİN VE BELGELER

İhracatçılarımızın ve ithalatçılarımızın, yapacakları ihracat ve ithalatın ön şartı olan
belgelerin temini için başvuracakları kurumlar arasında Valilikler ve Müftülükler de yer alır.

1.1. Valiliklerden Alınacak Uygunluk Belgesi

Uygunluk Belgesi; Sınır Ticaret Merkezlerine getirilerek ithal edilen ve ilgili il
dâhilinde dağıtımı yapılan eşyayı satın alan esnaf ile gerçek ve tüzel kişi tacirler (vakıflar,
dernekler ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan veya bunların ortak oldukları firmalar
hariç) adına düzenlenen belgedir.

Uygunluk Belgesi’nin ne işe yaradığı hususunda fikir sahibi olmak için; öncelikle
Sınır Ticaret Merkezleri’nin hangi amaçlar doğrultusunda kurulduğunu ve bu merkezlerde
yürütülecek hizmetlerin kimler tarafından ve nasıl sağlandığını kavramak gerekir.

1.1.1 Sınır Ticaret Merkezleri

Ulusal sınırları aşarak ülkeye giren mallar kural olarak ülkenin normal gümrük
rejimine tabidir ve bu mallardan tarife cetvellerinde öngörülen oranlarda vergi alınır.
Hükümetler, çeşitli amaçları gerçekleştirmek için, uluslararası ticarete müdahalelerde
bulunurlar.

Bu müdahaleler, faaliyetlerin kısıtlanması, sınırlandırılması veya özendirilmesi
şeklinde olabilir. Bir tür özel gümrük rejimi olan sınır ticareti, sınır illeri ile bunlara komşu

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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illerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, komşu ülkelerin sınır yönlerinde karşılıklı olarak
yapılan kendine özgü özel bir dış ticaret şeklidir.

Sınır ticareti, özünde, sınır bölgelerinin iki yanında kalan halkın bölgesel ihtiyaçlarının
karşılanmasını amaçlamaktadır. Sınır ticareti ile ayrıca;

 Bölge ekonomisine canlılık getirilmesi,
 Bölge insanına daha ucuza mal sağlanması,
 Üretimi coğrafik ya da farklı nedenlerle mümkün olmayan ürünlerin normal

ithalata kıyasla daha ucuz bir biçimde sınır ülkelerinden kolaylıkla
getirilebilmesi,

 Vergi kolaylıkları sağlanarak il ihtiyaçları dahilinde ithalat yapılması imkanı
getirilmesi,

 Yasal işlemleri basitleştirerek, bürokratik işlemlerin azaltılması yoluyla dış
ticaret hacminin genişletilmesi ve bölge insanının refah düzeyinin yükseltilmesi,

 Mal kaçakçılığının her türlüsünün asgariye indirilmesi,
 İstihdamın artırılması,
 Dış ticaretle iştigal eden girişimcilik ruhunun oluşumuna katkı sağlanması

amaçlanır.

Bu uygulama ile ayrıca, bölgedeki esnaf ve tacir
ile bilhassa küçük ve orta boy imalatçılar tarafından
işletilmesi öngörülen STM (Serbest Ticaret Merkezi)
mağazalarında sergilenecek ürünlerin sınır hattında
pazarlanması yoluyla, komşu ülkelere ihracat yapma olanağı
tanınması, gerek nakliye, gerekse pazarlama unsurları
açısından maliyetlerin aşağıya çekilmesi ve daha ucuza mal
ihraç edilmesi amaçlanmaktadır.

STM’ler kanalıyla yapılacak dış ticaret sayesinde Bölge halkı için yeni istihdam
kaynağı yaratılması ve buralara yapılacak mal nakliyesinde kullanılacak güzergâhlarda
faaliyet gösteren hizmet sektörü açısından da hareketlilik sağlanması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, teminat alınmak suretiyle STM’lere gönderilecek eşya, İhracat Rejimi
kapsamında değerlendirilmektedir (ihracat sayılmaktadır) . İhracat için firmaların, İhracatçı
Birliklerine müracaat etmesi gerekmektedir.

Vergi kolaylıkları sağlanarak il ihtiyacı dâhilinde ithalat
yapılmasına da imkân tanınmıştır. Nitekim, Sınır Ticaret
Merkezleri kapsamında ithal edilecek tarım ürünlerinden, ithalatta
alınması gereken vergi ve fonların %60’ı ile Katma Değer
Vergisinin tamamı; ithal edilecek sanayi ürünlerinden ise sadece
Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisinin tamamı tahsil
edilir.
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Bu açıklamalardan sonra hangi illerde sınır ticaretinin yapılabileceği konusunu
açıklığa kavuşturalım:

“Sınır Ticaret Merkezlerinden Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Yönetmelik” ile;
 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine komşu olan ülkelere sınırı bulunan:

 Artvin

 Ardahan

 Kars

 Iğdır

 Ağrı

 Van

 Hakkâri

 Şırnak

 Mardin

 Şanlıurfa

 Kilis

 Gaziantep

 Hatay

İllerindeki siyasi sınırlarımız üzerinde kurulacak Sınır Ticaret Merkezlerine ihracat
yapılmasına,

 Sınır Ticaret Merkezlerinden (Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine komşu
olan ülkelere sınırı bulunan Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari,
Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerinde sınır ticareti
faaliyetinde bulunmak üzere oluşturulan ticaret merkezleri) komşu ülkelere eşya
gönderilmesine,

 Sınır Ticaret Merkezlerine komşu ülkelerden eşya getirilmesine,
 Sınır Ticaret Merkezlerinden ithal edilen eşyanın yukarıda isimleri sayılan iller

ile bu illere komşu:

 Erzurum

 Muş

 Bitlis

 Siirt

 Batman

 Diyarbakır

 Adıyaman

İllerindeki esnaf ve tacirlere dağıtılmasına olanak sağlanmıştır.
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1.1.2. İhtiyaçların Tespit Edilmesi

İllerin (yukarıda isimlerini belirttiğimiz sınır illerimiz ve bunlara komşu iller) bir yıl
boyunca ihtiyaç duyacağı ürünlere ilişkin talep listeleri İl Değerlendirme Komisyonları
tarafından hazırlanır ve her yıl Ekim ayı sonuna kadar ilgili Valilikçe Müsteşarlığa (Dış
Ticaret Müsteşarlığı / İhracat Genel Müdürlüğü) bildirilir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşleri
alınmak suretiyle belirlenen il kotaları ile Sınır Ticaret
Merkezlerinin ilişkilendirileceği komşu il veya iller ilgili
Valiliklere bildirilir.

Yıl içinde il kotalarına ürün ilave edilmesine dair
yetkili Valiliklerce Müsteşarlığa iletilen talepler, ilgili
kurumlar ile birlikte değerlendirilir ve ilgili komşu ülke ile
yapılacak görüşmeler sonucunda karara bağlanır.
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1.1.3. Uygunluk Belgesi’nin Verilmesi

Müsteşarlık tarafından uygunluk belgelerinin düzenlenmesinde esas alınmak üzere
bildirilen kotalar, Valiliklerce, 5 iş günü içinde ilgili meslek kuruluşları kanalıyla esnaf ve
tacirlere duyurulur.

Uygunluk Belgesi taleplerine ilişkin müracaatlar Değerlendirme Komisyonuna (ilgili
ilin Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında Defterdar, Gümrük Müdürü, Sanayi ve Ticaret
İl Müdürü, Tarım İl Müdürü, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile İl Ticaret Odası veya İl
Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinden oluşan Komisyon) sunulmak üzere, İl Ticaret Odası
veya İl Ticaret ve Sanayi Odasına yapılır. Değerlendirme Komisyonu başvuru tarihinden
itibaren 5 iş günü içerisinde müracaatları inceleyerek sonuçlandırır.

Değerlendirme Komisyonu tarafından müracaatları uygun görülen ve başvuru tarihi
itibarıyla ilgili ilde asgari üç yıldır faaliyet gösteren esnaf ve tacirlere her bir ürün için bir
Uygunluk Belgesi verilir.

Uygunluk Belgesinin dağıtılmasında işletme büyüklüğü ve bir önceki yılın cirosu,
esnaf ve tacirin faaliyet alanı, kotalarda belirtilen ithalatın yapılabileceği dönemler ile
kotaların hedeflenen sosyal faydayı sağlaması gibi ölçütler esas alınır.

Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 45
gün olup bu süre uzatılamaz. Geçerlilik süresi içinde satın alımı
gerçekleştirilemeyen miktar için müracaat edilmesi halinde yeniden belge
düzenlenebilir.

1.1.4. Sınır Ticaret Merkezlerine Komşu Ülkelere Eşya Gönderme ve Bu
Ülkelerden Sınır Ticaret Merkezlerine Gelen Eşyaların Dağıtımı

Sınır Ticaret Merkezlerinden komşu ülkelere eşya göndermeye ve il kotaları dâhilinde
ilgili komşu ülkeden Sınır Ticaret Merkezlerine eşya getirmeye İşletici (bulunduğu ildeki İl
Özel İdaresi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl ve İlçe Ticaret Odaları veya İl ve İlçe
Ticaret ve Sanayi Odaları ile en az iki İhracatçı Birliği tarafından anonim şirket olarak
kurulan Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi) ve/veya Mağazalar (Sınır Ticaret Merkezlerinde
faaliyet gösteren Sınır Ticaret Merkezi Mağazaları) yetkilidir.

Sınır Ticaret Merkezlerine komşu ülkeden getirilen eşyanın Uygunluk Belgesi
sahiplerine dağıtımı, işletici ve/veya mağazalar tarafından gerçekleştirilir.
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T.C.

........ VALİLİĞİ

İl Değerlendirme Komisyonu

Düzenlenme Tarihi : ..../..../200....

Belge Kayıt No : ....................

UYGUNLUK BELGESİ

BELGE SAHİBİNİN SATIN ALINACAK

ÜRÜNÜN

Adı Soyadı/Unvanı : Adı :

Adresi : G.T.İ.P :

Ticaret/Esnaf Sicil

No

: Miktarı :

Sicil Kayıt Tarihi : Değeri (CİF/AB Doları) :

Bağlı Olduğu Menşei :

Vergi Dairesi :

Vergi Kimlik

Numarası

: Bulunduğu STM :

Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin 25/3/2003 tarih ve 2003/5408 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; .........................'nın ......./......./200... tarih ve ..........

sayılı müracaatı ................ Valiliği İl Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş olup,

miktar ve değeri tabloda gösterilen ürünün adıgeçene tahsis edilmesi uygun görülmüş ve

............... Sınır Ticaret Merkezinde geçerli olmak üzere işbu belge düzenlenmiştir.

imza

Vali/Vali Yardımcısı

imza

Defterdar

imza

Gümrük Müdürü

imza

Sanayi ve Ticaret İl Müdürü

imza

Tarım İl Müdürü

imza

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları

Birliği Temsilcisi

imza

İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve

Sanayi Odası Temsilcisi

1. Bu Belgenin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 45 gündür.
2. Bu Belge iki nüsha olarak düzenlenmiş olup; İl Değerlendirme Komisyonu üyelerinin imzalarının
yer aldığı birinci nüsha İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde faaliyet gösteren
Sekreterya'da muhafaza edilir, ikinci nüsha ise STM' de yapılacak işlemlerde ibraz edilmek üzere ilgili
esnaf veya tacire verilir.
3. Bu Belge tek bir ürün için düzenlenir.
4. Bu Belge bir başkasına devredilemez.

Şekil 1.1: Uygunluk Belgesi
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1.2. Helal Belgesi

İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri bu belge; hayvan kesimlerinin islami
kurallara uygun olarak yapıldığını ispatlayan belgedir.

Müslüman ülkelerin yaptıkları et ithalatında alıcılar tarafından talep edilen bu belgeyi
almak isteyen ihracatçılarımız bulundukları bölgedeki yerel müftülüklere başvurarak bu
belgeyi almak için talepte bulunurlar.

Müftülükler bu belgenin verilmesinin ön koşulu olan, hayvan kesimlerinin islami
kurallara uygun yapıldığını tespit ettikten sonra bu belgeyi düzenleyerek ihracatçıya verir.
İhracatçı aldığı bu belgeyi et ihraç edeceği Müslüman ülkelerdeki müşterilere diğer
belgelerle birlikte sunar.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Valilik Uygunluk Belgelerinin
alınacağı durumları ayırt
ediniz.

 Sınır Ticaret Merkezlerinden
Yapılacak İhracat ve İthalata
İlişkin Yönetmeliği
inceleyiniz.

 Valilik Uygunluk Belgesi
almak için başvurunuz.

 Uygunluk belgesi
başvurunuzu, İl Ticaret
Odası veya İl Ticaret ve
Sanayi Odası’na yapınız.

 Helal Belgesinin hangi
durumlar için alınacağını ayırt
ediniz.

 Bu belgenin sadece Müslüman
ülkelere et ithalinde istendiğini
unutmayınız.

 Helal Belgesi almak için
başvurunuz.

 Helal Belgesi almak için
faaliyet gösterdiğiniz bölgenin
müftülüğüne başvurunuz.

MA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.

1. Sınır Ticaret Merkezlerine getirilerek ithal edilen ve ilgili il dâhilinde dağıtımı yapılan
eşyayı satın alan esnaf ile gerçek ve tüzel kişi tacirler (vakıflar, dernekler ve belediyeler ile
bunlar tarafından kurulan veya bunların ortak oldukları firmalar hariç) adına düzenlenen
belgeye…………………………belgesi denir.

2. Aşağıdakilerden hangisi sınır ticaretinin amaçları arasında yer almaz?

A) Bölge insanına daha ucuz mal sağlar
B) Mal kaçakçılığının azalmasını sağlar
C) Bölgede işsizliği azaltmak
D) Komşu ülkelerdeki işsizlere iş olanağı sağlamak

3. Aşağıdakilerden hangisi sınır illerimiz arasında yer almaz?

A) Hakkari B) Gaziantep
C) Erzurum D) Iğdır

4. Aşağıdakilerden hangisi sınır illerimiz arasında yer alır?

A) Diyarbakır B) Ardahan
C) Siirt D) Şırnak

5. Sınır ticaret merkezlerimize ithal edilecek malları ve bu malların miktarlarını
……………………………………….belirleyerek ilgili Valiliklere bildirir.

6. Hangisi uygunluk belgesi verilmesinin aşamalarından değildir?

A) Müsteşarlıkça bildirilen kotalar 5 iş günü içinde esnaf ve tacirleri duyurulur.
B) Uygunluk Belgesi taleplerine ilişkin müracaatlar Değerlendirme Komisyonuna

sunulmak üzere il ticaret odasına yapılır.
C) Uygunluk Belgesi’nin verilmesinde başvuru itibarıyla ilgili ilde asgari 5 (beş) yıl

faaliyet gösteriliyor olması şartı aranır.
D) Uygunluk belgesinin verilmesinde işletme büyüklüğü de rol oynar.

7. ………………………………….. bulunduğu ildeki İl Özel İdaresi, Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği, İl ve İlçe Ticaret Odaları veya İl ve İlçe Ticaret ve Sanayi
Odaları ile en az iki İhracatçı Birliği tarafından anonim şirket olarak kurulur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Sınır Ticaret Merkezlerine komşu ülkeden getirilen eşyanın Uygunluk Belgesi
sahiplerine dağıtımı …….. ve/veya ……………. tarafından gerçekleştirilir.

9. Hayvan kesimlerin islami kurallara uygun olarak yapıldığını ispatlayan belge
………………dir.

10. Helal Belgesi, hizmet verilen bölgenin …………………………… alınabilir.

DEĞERLENDİRME

Ölçme sorularına vermiş olduğunuz cevaplar ile modülün sonunda yer alan cevap
anahtarını karşılaştırınız. Cevaplarınızın tamamı doğru ise uygulamalı teste geçiniz.
Yanlış cevap verdiğiniz ya da tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili bölüme dönerek konuyu tekrar
ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu öğrenme faaliyeti sonunda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türkiye Şeker
Kurumu’nun verdiği belgeleri tanıyacak ve ilgili belge başvurusunda bulunabileceksiniz.

ÖĞRENCİ, TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU VE
TÜRKİYE ŞEKER KURUMU’NUN VERDİKLERİ BELGELERİ
TA

Bu öğrenme faaliyetine başlamadan yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türkiye Şeker Kurumu’nun web sayfalarını
ziyaret ederek, bu kurumların dış ticaret ile ilgili hangi belgeleri verdiğini ve bu
belgelerin nasıl alınabileceğini araştırınız.

2. TAEK VE TÜRKİYE ŞEKER
KURUMUNDAN ALINACAK BELGELER

İhracat ve ithalatçılarımızın yapacakları ihracat ve ithalat ile ilgili ihtiyaç duydukları
belgelerin temin edileceği kurumlar arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve
Türkiye Şeker Kurumu da yer alır.

Şimdi bu kurumlarımızın ihracat ve ithalatçılarımıza hangi izin ve belgeleri verdiğini
inceleyelim:

2.1. TAEK’in Verdiği İzin Ve Belgeler

TAEK, nükleer alanda kullanılan malzeme, ekipman ve ilgili teknolojinin ihracatına
ilişkin verilecek ihracat izin belgesi ile ithalat yapılacak firma yetkililerinin istemesi
durumunda ihraç edilecek gıdanın belli bir oranın üstünde radyasyona tabi tutulup
tutulmadığını belgeleyen radyasyon belgesinin verilmesinde ihracatçılarımıza hizmet sunar.

2.1.1. Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin
İhracatı

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla, nükleer madde ve nükleer alanda
kullanılan malzeme, ekipman ve bileşenler ile ilgili teknolojinin herhangi bir alıcı ülkeye
ihraç edilmesi ve alıcı ülke tarafından bu maddelerin herhangi bir üçüncü ülkeye transfer
edilmesi durumlarında yapılacak ihracatlar kontrole tabidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Ülkemizde nükleer madde ve nükleer alanda kullanılan malzeme, ekipman ve
bileşenler ile ilgili teknolojinin ihracatı TAEK’in kontrolünde olup, bu maddelerin ihracatı
ancak TAEK’den alınacak İhracat İzin Belgesi ile yapılabilmektedir. TAEK bu tür
maddelerin ihracatına izin verirken Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın
yazılı mutabakatını alır.

2.1.1.1. İhracat İzin Belgesi İçin Başvuru ve Belgenin Alınması

Nükleer Transfer Uyarı Listesi ve Çift-Kullanımlı Nükleer ile İlgili Malzeme,
Ekipman ve İlgili Teknolojinin Listesindeki (Bu listelere www.taek.gov.tr adresinden
ulaşılabilir.) kalemlerin ihraç edilmesi, TAEK tarafından verilecek İhracat İzin Belgesine
bağlıdır.

Bu faaliyet, başka bakanlık ve/veya kuruluşlardan da izin ve lisans alınmasını
gerektiriyorsa, bu belgelerin verilmesi TAEK tarafından İhracat İzin Belgesi verilmesi ön
koşuluna bağlıdır.

İhracat İzin Belgesi almak isteyen kişi ve kuruluşların, TAEK tarafından istenen
İhracat İzin Formundaki bilgiler ve başvuru için gerekli belgeler ile birlikte bir dilekçe ile
TAEK'na başvurmaları gerekir.

Dilekçe ekindeki bilgi ve belgeler TAEK tarafından incelenir, eksiklik varsa başvurana
bildirilerek tamamlanması istenir. Bilgi ve belgeler yeterli görülürse, söz konusu ihracat
hakkında Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının yazılı mutabakatının alınmasına
müteakip, İhracat İzin Belgesi TAEK Başkanlığı tarafından onaylanır ve ihracat yapacak kişi
veya kuruluş adına verilir.

İhracat İzin Belgesi başka kişi veya kuruluşa devredilemez.
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Şekil 2.1. İhracat izin formu

İHRACAT İZİN FORMU

İhracat Yapacak Kişi/Kuruluş

Unvanı: ..................................................................

Adresi: ..................................................................

Telefon No: ..............................................................

Fax No: ..............................................................

İhracat Yapılacak Yer

Ülke: .......................

Şehir: ....................................

Kişi/Kuruluş Unvan ve Adresi: ............................................

Çıkış Gümrüğü ..........................................................................

İhraç Edilecek Kalemin Ait Olduğu Liste

Nükleer Transfer Uyarı Listesi ............................ ..... GTIP:

Çift-Kullanımlı Ekipman, Malzeme ve Teknoloji Listesi ..... ..... GTIP:

İhraç Edilecek Kalemler Hakkında Bilgi (Malzeme, Ekipman ve Bileşenlerin)

Cinsi: ...................................................................

Miktar (Adet/Ağırlık): ...................................................

Kullanım amacı: ..........................................................

Firma Yetkilisi
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı ve Tescilli Üye Belgesi fotokopisi

 TAEK'nun "Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayım Satışlar Genelgesi"nde belirtilen
ücretin Kurum hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontu

 Gerekli görüldüğünde TAEK tarafından istenecek diğer belgeler

2.1.2. Radyasyon Analiz Belgesi (Sarı Belgesi)

Radyasyon belgesi, tarım ürünlerinin kabul edilebilir
orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz
olduğunu kanıtlayan belgedir. İthalatçı belirli bir ağırlıktaki tarım
ürününde belirli bir radyasyon derecesinden fazlasını kabul
etmeyeceğini ihracatçıya bildirerek, Radyasyon Belgesi talep
edebilir.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından ihracatçı firmaların talebi üzerine
düzenlenen Radyasyondan Ari Belgesi (Sarı Belgesi) veya diğer adıyla Radyasyon Analiz
Belgesi ülkemizde zorunlu uygulamada değildir. Ancak, ihracat yapılacak ülkenin mevzuatı
nedeniyle (talep etmesi durumunda) Radyasyondan Ari Belgesi (Sarı Belgesi) ihracatçı
firmalarımızca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) ilgili birimlerinden ithalatçı
ülke makamlarına sunulmak üzere temin edilmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerince, ihracatçı firmalarımızdan özellikle yaş doğa mantarı için
(Çernobil Nükleer kazasından sonra) radyasyon belgesi istenmektedir.

İthalatçı ülkelerce Radyasyon Analiz Belgesi talep edilmesi hâlinde, ihracatçı firmalar,
örneği verilen Analiz İstek Formu’nu doldurup Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun Ankara
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) veya Çekmece Nükleer Araştırma ve
Eğitim Merkezi’ne (ÇNAEM) başvurarak söz konusu belgeleri temin edebilirler.
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Radyoaktivite Analiz İstek Formu

Müşteri :

Adres :

Tel :
Fax :

e-posta :

İMZA

Analiz Bilgileri

Örneğin türü

 Gıda
 Çevre
 Endüstriyel

Analize gönderilen
örnek miktarı

Örneğin fiziksel yapısı

 Sıvı
 Katı (öğütülmüş)
 Katı (öğütülmemiş)

İstenilen analizler

 Yapay radyonüklidler (gama spektrometrik
137Cs, 134Cs)

 Yapay radyonüklidler (beta 90Sr)
 Yapay radyonüklidler (alfa spektrometrik 241Am,

239+240Pu, 238Pu )
 Doğal radyonüklidler (alfa veya gama

spektrometrik U, Th)
 Toplam alfa beta
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Örneğin işlem görüp görmediği
 Kimyasal
 Fiziksel

Örnek geri isteniyor mu?
 Evet
 Hayır

Rapor dili
 Türkçe
 İngilizce

Raporda belirtilmesi istenilen
hususlar

Kurum Tarafından Doldurulacak

Örneğin alınış tarihi
Birime gönderiliş
tarihi

Analiz sonuç
tarihi
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2.2. Türkiye Şeker Kurumundan Alınacak İzin Ve Belgeler

Türkiye’deki imalatçı ihracatçıların mamul üretimlerinde girdi olarak kullandıkları
şekerin Türkiye Şeker Kurumu’nca belirlenen yerlerden dünya borsa fiyatlarıyla satın
almaları ve yüksek yoğunluktaki tatlandırıcı listesinde yer alan maddeleri ithal edecek
firmaların Türkiye Şeker Kurumundan ilgili izin belgeleri almaları gerekir. Bu izin ve
belgelerin ayrıntıları aşağıda verilmiştir:

2.2.1. İmalatçı İhracatçıların Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri
Taleplerinin Karşılanması

Türkiye'deki şeker fiyatlarının, dünya borsa fiyatlarının oldukça üzerinde (yaklaşık 3 –
4 kat) olması ürettiği mamullerde şekeri ham madde olarak kullanan imalatçı firmaların
maliyetlerini oldukça artırmaktadır.

Türkiye’deki imalatçı ihracatçıların kullandıkları şekerin dünya borsa fiyatlarına göre
3–4 kat fazla olması, bu ihracatçıların üretim maliyetlerinin bir hayli yükselmesine
dolayısıyla diğer ülkelerdeki rakip firmalarla rekabet şansının kalmamasına yol açmaktadır.

Türkiye’deki şeker fiyatlarının bu denli yüksek oluşu ve bu koşullarda imalatçı
ihracatçılarımızın ürettikleri mamulleri ihraç etme olasılıklarının yüksek maliyet nedeniyle
neredeyse imkânsız olması, yetkilileri bu konuda tedbir almaya itmiştir.

Ülkemizde bu sorunun giderilmesi amacıyla son olarak; İmalatçı İhracatçıların
Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve
Uygulama Esaslarına Dair Karar ile aşağıdaki tabloda yer alan mamulleri üreten imalatçı
ihracatçılara dünya piyasası fiyatlarından şeker satışı yapılması karara bağlanmıştır:

MADDE ADI
TATLI BİSKÜVİ
KREMALI BİSKÜVİ
KEK
ÇİKOLATA KAPLI GOFRET
ÇİKOLATA KAPLAMALI BİSKÜVİ
KOKOLİN KAPLI GOFRET
GOFRET (SADE)
SÜTLÜ ÇİKOLATA
BİTTER ÇİKOLATA
BEYAZ ÇİKOLATA
KOKOLİN
SERT ŞEKER
YUMUŞAK ŞEKER
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ŞEKER KAPLI KOKOLİN DRAJE (BONİBON)
ŞEKER KAPLI ÇİKOLATALI DRAJE
KROKAN
HELVA
SARAY HELVASI (PİŞMANİYE)
REÇEL
LOKUM (SADE)
LOKUM (ÇEŞNİLİ)
CEZERYE (SADE)
CEZERYE (ÇEŞNİLİ)
TOZ İÇECEK (ŞEKERLİ)
TATLANDIRICILI ŞEKER KATKILI TOZ İÇECEK
ŞEKERLİMEYVE JÖLESİ (TOZ)
ŞEKERLİ PUDİNG (TOZ)
KREMA (ÇOKOKREM-ŞOKELLA)
ŞEKERLİ SAKIZ
ŞEKERLİ SAKIZ (DRAJE)
GAZLI İÇECEKLER

Yukarıda adı geçen karar ile aşağıdaki listede belirtilen şekerli mamullerin bu
uygulama dışında bırakılacağı da belirtilmiştir:

Sıra nu Ürün Adı

1 Meyve özü konsantreleri

2 Meyve özü şurupları

3 Meyve aromalı içecekler
4 Meyveli şuruplar

5 Meyveli içecekler

6 Üzüm ve pekmez şurupları

7 Dökme marshmallow

8 Çeşitli gıda jöleleri (toz hâlinde olmayan)

9 Meyve suyu

10 Meyve nektarı

Şimdi, adı geçen kararda yer alan bazı kavram ve tanımları verip sonra, imalatçı
ihracatçılarımızın, ihraç edecekleri mamulün üretiminde kullanacakları şekeri dünya piyasa
fiyatları ile nerden, nasıl ve ne miktarda alacağı konusundaki ayrıntıları inceleyelim.

İmalatçı İhracatçıların Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri
Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Kararda geçen bazı



22

tanım ve açıklamaları vermeden, kararın incelenmeye başlanması kafalarda kavram
karışıklığına sebep olabilir.

Yukarıdaki sıkıntıyı gidermek adına, adı geçen kararda imalatçı ihracatçılarımıza
şekerin hangi koşullarda, kimler tarafından ve ne kadar verileceğine geçmeden önce bazı
tanım ve açıklamaları vermek faydalı olacaktır. Bu kararda geçen;

Kurum: Şeker Kurumunu,

Kurul: Şeker Kurulunu,

Şeker: Yerli ham maddeden (şeker pancarı) üretilen beyaz kristal şekeri,

Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,

A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker
miktarını,

B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak
üzere üretilen şeker miktarını,

C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şekeri,

Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten
tüzel kişiliği,

İmalatçı-ihracatçı: Şekeri girdi olarak kullanmak suretiyle şekerli mamul üreten ve ürettiği
mamul/mamuller, doğrudan kendisi ya da aracılar tarafından ihraç edilen gerçek ya da tüzel
kişiyi,

Tedarikçi: İmalatçı ihracatçılara şeker temin etmek üzere bu kararda listelenen

 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
 Sümer Holding AŞ
 Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.
 Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.
 Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
 Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ve
 MB Şeker ve Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’yi

Tahsisat Belgesi (Belge): İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin bildirimini müteakip
Kurum tarafından düzenlenen ve imalatçı-ihracatçı firmaya tedarikçiler tarafından satışı
yapılabilecek C şekeri miktarını gösteren belgeyi ifade eder.

2.2.1.1. Uygulamadan Faydalanmak İçin Başvuru

Şekerli mamulleri üreten imalatçı ihracatçılarımıza, mamul içinde kullandıkları şeker,
ürünün ihracatının gerçekleştirilmesinden ve belgelendirilmesinden sonra dünya borsası
fiyatları ile yukarıda isimleri sıralanan tedarikçilerce belirlenen kurallar dâhilinde
verilecektir.
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Bu uygulamadan yararlanmak isteyen imalatçı ihracatçılarımız yapmış oldukları
ihracatı belgelendirmek suretiyle, bağlı bulundukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
başvurarak verilen Hak Ediş Bilgi Formu’nun düzenlenip imalatçı ihracatçıya ait kapasite
raporunun da bu forma eklenerek Türkiye Şeker Kurumu’na bildirilmesini sağlarlar.

Türkiye Şeker Kurumunca, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ihracat
gerçekleşmelerine ilişkin bildirimleri, ihracatın fiilen gerçekleştirilerek usulüne uygun
şekilde belgelenmesinde esas kabul edilir.

Üzerinde Dahilde İşleme İzin Belgesi kaydı bulunmayan Gümrük
Beyannamelerinin C şekeri tahsisatında dikkate alınabilmesi için,
Beyannamelerin 44 nu’lı hanesinde imalatçı firma vergi numarasının ve
unvanının yer alması gerekmektedir.

Serbest Bölgelere yapılan ihracatlar, İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterlikleri tarafından ihracat gerçekleşmelerinin hesabında
dikkate alınmaz. Ancak, serbest bölgelere ihraç edilen ürünlerin,
üçüncü ülkelere ihraç edildiğinin, serbest bölgelerden gümrüksüz
satış mağazalarına satışının yapıldığını veya serbest bölgelerden
kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin
yapıldığının belgelenmesi kaydıyla ihracat gerçekleşmelerinin
hesabında dikkate alınır.

2.2.1.2. Tedarik Edilecek Şeker Miktarının Tespiti

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin bildirimi üzerine, İmalatçı-ihracatçıların C
şekeri hak ediş miktarları, şemada yer alan kullanım oranları tablosu ile talepte bulunan
firmanın kapasite raporları esas alınmak suretiyle, Türkiye Şeker Kurumu’nca hesaplanır.
Kapasite raporundaki oranın şemada verilen oranın üzerinde olması halinde oran, altında
olması halinde kapasite raporundaki oran kullanılır.
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Bu listede yer almayan ürünlere ilişkin şeker kullanım
oranları ise, tahsisat belgesi düzenleme aşamasında Kurumca
belirlenir. Kurum tarafından gerekli görülmesi hâlinde, ürünün
ihracatı aşamasında Gümrük Müsteşarlığı tarafından ihracatı
gerçekleşen üründen alınmış numunede analiz yaptırılacak olup
numunenin analiz sonucu bulunan şeker yüzdesi ile ürünün kapasite
raporunda bulunan şeker kullanım yüzdesi arasında fark olması
durumunda, tahsisat için düşük olan şeker kullanım oranı dikkate

alınacaktır.

Şekerli mamulün işleme faaliyetleri sırasında; kuruma, buharlaşma veya sızma
şeklinde yitirilen ve imha olan kısmı ile ekonomik değeri olmayan atık şekerler göz önünde
bulundurularak nihai ürün üzerinden kristal şekere % 3 oranında fire hesaplanacak ve
miktara ilave edilecektir. (Örneğin; bileşiminde % 30 şeker ve % 70 diğer malzemeler
bulunan 100 g şekerli bir mamul için hesaplanacak fire miktarı (30*3)/100=0,9 g olacaktır.)

Kurum gerekli görmesi hâlinde, Hak Ediş Bilgi Formunda yer alan ürünlerden; C
şekeri tahsisatı yapılmayacak ürünler ve C şekeri tahsisatı yapılacak ürünlerde kullanılacak
şeker kullanım oranları ile ilgili olarak imalatçı-ihracatçıdan taahhüt alır.

2.2.1.3. Tahsisat Belgesi Düzenlenmesi ve Belgenin Şekli

Tahsisat Belgesi, İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerinin bildirimini müteakip, aşağıda verilen örneğe
uygun olarak Türkiye Şeker Kurumu tarafından düzenlenir.
İmalatçı İhracatçı firmaya ait kapasite raporu, İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliklerinin bildirimleri ekinde yer alır.
Düzenlenen Tahsisat Belgesi, imalatçı-ihracatçıya gönderilir
ve yapılan tahsisat ile ilgili olarak tedarikçiler bilgilendirilir.

Kurumca düzenlenecek her bir Tahsisat Belgesinin, tekrar etmeyecek bir ‘tek’
numarası bulunur.

Tahsisat Belgelerinin kullanım süresi 6 (altı) ayla sınırlı olup Tahsisat Belgesinde
belge süresi ve süre bitim tarihi yer alır. Tahsisat miktarı da dikkate alınarak, imalatçı-
ihracatçı tarafından talep edilmesi ya da Kurumca gerekli görülmesi hâlinde belge süresi, 6
aydan daha az süreli olarak belirlenebilir.
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Her ne suretle olursa olsun; süresi biten Tahsisat Belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı,
satın almadığı C şekerine ilişkin tahsisat hakkını kaybeder.

Belge süresi içerisinde, stokta şeker bulunmaması nedeniyle tedarikçiler tarafından
imalatçı ihracatçının talebinin karşılanamamış olması durumunda, Kurum tarafından belge
süresi uzatılabilir.

Kendilerine yapılan tahsisat ve satışın, gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayandığı
tespit edilen imalatçı ihracatçılara Kurum tarafından tahsisat belgesi düzenlenmez.

2.2.1.4. Hak Edilen Şeker Miktarının Satın Alınması

Adına tahsisat belgesi düzenlenen imalatçı ihracatçılara, tahsisat belgesinde belirtilen
miktarda şeker satışı; ancak C şekeri stoku bulunan veya A ya da B kotası şekerini, Kurul
kararıyla bu kapsamda satmasına izin verilen tedarikçiler tarafından yapılabilir.

Bu durumdaki tedarikçi, imalatçı-ihracatçının Tahsisat Belgesi ile müracaatı hâlinde;
bir örneği ekte bulunan C Şekeri Satış Taahhütnamesini imza ettirmek suretiyle satış işlemini
başlatır.

Tedarikçi, Tahsisat Belgesi kapsamında yaptığı her
bir satış için Tahsisat Belgesi üzerine; satış tarih ve miktarı
ile kalan tahsisat miktarını belirten bir şerh düşer. Şerh
düşülen Tahsisat Belgesi, iki suret çoğaltılarak biri tedarikçi
tarafından saklanır. Diğer suret, ekine satış faturasının bir
nüshası da ilave edilerek Kuruma gönderilir. Tahsisat
Belgesine istinaden ilk satışı yapan tedarikçi, C Şekeri Satış
Taahhütnamesinin bir suretini de, şerh düşülen Tahsisat
Belgesi sureti ekinde Kuruma gönderir. Taahhütnamenin
aslını muhafaza eder.

Toplam tahsisat miktarı yapılan satış ile tamamlanmamış ise, şerh düşülen Tahsisat
Belgesi aslı imalatçı-ihracatçıya iade edilir. Toplam tahsisat miktarını tamamlayacak şekilde
nihai satışı yapan tedarikçi, Tahsisat Belgesi aslını Kuruma iade eder.

Tahsisat Belgesi ibraz edilmeksizin, ya da süresi geçmiş
Tahsisat Belgesi karşılığında satış yapılamayacağı gibi,
yapılan satış miktarı hiçbir şekilde Tahsisat Belgesinde tahsis
edilen ya da kalan tahsisat miktarını aşamaz. Bu hüküm
hilafına yapılan satıştan, satışı yapan tedarikçi sorumludur.

İmalatçı-ihracatçı, kendisine Tahsisat Belgesiyle Kurum
tarafından tahsis edilmiş bulunan şekerin satın alışlarını azami
(15) defada tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde Tahsisat
Belgesi, süresi dolmuş gibi işlem görür.
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Tedarikçiler, bu kapsamda yapacakları satışlarda Kurumca bildirilen fiyatı uygulamak
ve kararın diğer hükümleri ile çelişmemek şartıyla, imalatçı-ihracatçılarla sözleşme
yapmakta serbesttirler.

C şekerinin bu karar kapsamındaki satışlarında, Tahsisat Belgesinin yanı sıra tedarikçi
tarafından aşağıdaki belgeler aranır:

 Son 1 yıl içerisinde alınmış Ticaret Sicil Belgesinin
aslı veya noter onaylı sureti

 Ticaret Sicilinden alınmış; sermayesini, ortaklarını
ve ortaklık paylarını gösterir sermaye kompozisyonu

 İhracatı gerçekleştirilmiş olan işlenmiş üründe
kullanılan şekerlerin yurtiçi alış faturalarının birer
sureti (Kaynak tespiti için talep edilecektir.)

 Tedarikçi tarafından talep edilmesi zaruri görülen
diğer belgeler

 İmalatçı-ihracatçının önceki dosyasında bulunan ve
süresi hâlen geçerli olan bilgi ve belgeler, tekrar
istenmeyebilir.

KULLANIM ORANLARI TABLOSU

MADDE ADI TAHSİS EDİLECEK
AZAMİ ŞEKER

(SAKAROZ ORANI %)
TATLI BİSKÜVİ 22
KREMALI BİSKÜVİ 30
KEK 25
ÇİKOLATA KAPLI GOFRET 35
ÇİKOLATA KAPLAMALI BİSKÜVİ 30
KOKOLİN KAPLI GOFRET 38
GOFRET (SADE) 30
SÜTLÜ ÇİKOLATA 44
BİTTER ÇİKOLATA 44
BEYAZ ÇİKOLATA 40
KOKOLİN 55
SERT ŞEKER 62
YUMUŞAK ŞEKER 41
ŞEKER KAPLI KOKOLİN DRAJE (BONİBON) 62
ŞEKER KAPLI ÇİKOLATALI DRAJE 62
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KROKAN 31
HELVA 31
SARAY HELVASI (PİŞMANİYE) 41
REÇEL 26
LOKUM (SADE) 51
LOKUM (ÇEŞNİLİ) 41
CEZERYE (SADE) 51
CEZERYE (ÇEŞNİLİ) 41
TOZ İÇECEK (ŞEKERLİ) 80
TATLANDIRICILI ŞEKER KATKILI TOZ İÇECEK 20
ŞEKERLİMEYVE JÖLESİ (TOZ) 70
ŞEKERLİ PUDİNG (TOZ) 70
KREMA (ÇOKOKREM-ŞOKELLA) 50
ŞEKERLİ SAKIZ 55
ŞEKERLİ SAKIZ (DRAJE) 60
GAZLI İÇECEKLER 9
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TAHSİSAT BELGESİNE ESAS İHRACAT LİSTESİ
HAKEDİŞ BİLGİ FORMU

Hakediş Belgesi Tarih Sayı :
İmalatçı Vergi Nu / TC Kimlik Nu …:
İmalatçı Ünvanı ……………………...:

Gümrük
İdaresi

Adı
Tescil

Nu
Tescil
Tarihi

Gönderici
Vergi Nu

Gönderici
Ünvanı

GB
Kalem

Nu G.T.İ.P.
Ürün

Tanımı

Miktar
(Net
KG)

Not: Söz konusu ihracatla ilgili Beyanname/Özel Fatura bilgilerinin teyitleri
alınmıştır
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TAHSİSAT BELGESİ (ÖRNEK)

Bildirim Yapan İBGS :
İBGS Bildirim Tarihi :

Belge Nu :
Belge Tarihi :

Adına Tahsisat Belgesi Düzenlenenin,

Adı, Ünvanı:
Adresi :
Vergi Dairesi ve Numarası :
Belge Süresi :
Belge Süresi Bitim Tarihi :
Tahsisat Miktarı (Rakamla) :
Tahsisat Miktarı (Yazıyla) :

Tahsisata Bağlı
Satış İşleme (Şerh) Tablosu

Sıra
No

Tedarikçi
Adı

Satış
Tarihi

Satış Fatura
Numarası

Satış
Miktarı

(kg)

Kalan
Tahsisat

Miktarı (kg)

Tedarikçi
Onayı

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Belgeyi Düzenleyen
İmza

İBGS : İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
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____________________________________________________________________
_

Tedarikçi İçin Belge Notları:

 Satış İşleme Tablosu el yazısı ile okunaklı bir şekilde doldurulacaktır.
 Tedarikçi onayları, mühür ve yetkili imza/imzalarla yapılacaktır. Şerh düşülen

belge sureti, satış faturası ile birlikte Kuruma gönderilecektir.
 İlk müracaat edilen tedarikçi, satıştan evvel C Şekeri Satış Taahhütnamesini

imalatçı-ihracatçıya imza ettirerek aslını saklayacak, bir suretini Kuruma
gönderecektir.

C ŞEKERİ SATIŞTAAHHÜTNAMESİ

Firmamızca ihraç edilen şekerli mamul/mamullerin ihracı karşılığında; İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliklerinin bildirimlerine istinaden Şeker Kurumu tarafından
düzenlenen ………. sayılı Tahsisat Belgesiyle tedarikçilerden satın alacağım C şekeri ile
ilgili olarak;

1.İhraç ettiğimiz ve şeker tahsisatına esas olan şekerli mamul/mamullerimizin, Dış
Ticaret mevzuatı kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine geri dönmesi ve durumun İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yazısıyla tevsik edilerek Kuruma bildirilmesi halinde;
“İmalatçı-ihracatçıların Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C şekeri Taleplerinin
Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Karar” adındaki Şeker Kurulu
kararının 13. maddesinde belirtilen hükümlerin aynen uygulanacağının tarafımızca
bilindiğini, bu hükümlerin gerek ve sorumluluklarını yerine getirmeyi şimdiden kabul
ettiğimizi,

2.Kurum, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve tedarikçiler ile denetim
yetkili görevliler tarafından uygulamayla ilişkili olarak; adı geçen karar hükümleri
çerçevesinde talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesinden, tamlığından ve doğruluğundan
sorumlu olduğumuzu,

3.Firmamıza yapılan tahsisat ve satışın gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye
dayandığının tespiti hâlinde; 4634 sayılı Şeker Kanunu gereğince Şeker Kurulu tarafından “C
şekerini Kurul kararı dışında iç piyasada satan veya bedelsiz devredenler hakkında
uygulanacak idari para cezası” nın tatbik edilebileceğini bildiğimizi,

firmamız adına beyan ve taahhüt ederim.

2.2.2. Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthalinde Uygunluk Belgesi

Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve isimleri belirtilen maddelerin
ithalinde, gümrük idarelerince, Şeker Kurumu’nun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir
örneği gümrük beyannamesine eklenir.
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GTİP Madde İsmi

2924.29.95.00.23 Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2925.11.00.10.00 Sakkarin
2925.11.00.20.11 Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)
2925.11.00.20.19 Sakkarinin diğer tuzları
2929.90.00.00.13 Sodyum siklamad
2929.90.00.00.14 Kalsiyum siklamad
2932.19.00.00.00 Yalnız sukraloz
2934.99.90.90.14 Asesülfam-K (6-metil-l,2,3-okzatıasin-4(3H)one-2,2-dioksit
potasyum tuzu)
2938.90.90.90.14 Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)
3504.00.00.00.11 Thaumatine
3824.90.98.90.58 Yalnız aspartam asesülfam tuzu

Yukarıda belirtilen ürünlere ilişkin Sağlık Bakanlığı ve/veya Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’ndan alınmış Kontrol Belgesi’nin ibraz edilmesi hâlinde ayrıca Türkiye Şeker
Kurumu’nun uygunluk yazısı aranmaz.

İthalat uygunluk belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi
için "İthalat Uygunluk Belgesi Başvuru Formunun doldurulması ve ekindeki belgelerle
birlikte eksiksiz bir şekilde Türkiye Şeker Kurumu’na iletilmesi gerekmektedir. Kurum,
gerekli görmesi hâlinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Kuruma yapılan başvurular için, 10 (on) işgünü içinde ve miktar açısından bir
kısıtlama olmaksızın Kurum tarafından ücretsiz olarak “İthalat Uygunluk Belgesi”
düzenlenir. Kurum, gerekli görmesi hâlinde başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe
uygunluğunu araştırabilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve
belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde ithalat uygunluk belgesi
düzenlenmez.

İthalat uygunluk belgelerinin geçerlilik süresi 3 (üç) aydır. Belgelerin süresi
uzatılamaz. İthalat uygunluk belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet
veya miktarın, ithalat uygunluk belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, %5'ten (%5 dahil)
daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı yapılan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların
belge başvurusunda beyan edilen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığı ithalatçılardan
alınacak ek bilgi ve belgeler ve gerek duyulduğunda yerinde inceleme yapılarak kontrol
edilir.
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İthalat uygunluk belgesi talebinde ve sonrasında beyan edilen bilgilerde ve belgelerde
değişiklik olması durumunda değişiklik, belge iade edilmiş olsa dahi, değişikliğin olduğu
tarihten itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde Kuruma bildirilir.

İthalat uygunluk belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (İthalat
Uygunluk Belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük
beyannamesinin fotokopisi) İthalat Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden
itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde Kuruma iletilmesi zorunludur.
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İTHALAT UYGUNLUK BELGESI BAŞVURU FORMU

Tarih:... /... /......
T.C.

ŞEKER KURUMUNA

Dilekçe ve Taahhütname:

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak

“Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, adımıza

ithalat uygunluk belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz.

İthalat uygunluk belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan
bilgilerin doğru olduğunu, ithalat uygunluk belgesini üçüncü kişilere
devretmeyeceğimizi, ithalat uygunluk belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili
belgeleri (ithalat uygunluk belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari
fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) ithalat uygunluk belgesinin geçerlilik
süresinin sonundan itibaren 15 (onbeş) işgünü içerisinde Şeker Kurumu’na
ileteceğimizi, sipariş, satın alma, ödeme ve yeniden satış ile bağlantılı tüm
kayıtlarımızı yerinde incelemeye açık tutmayı, belge kapsamında ithal edilecek
ürünlerin aşağıda beyan edilen kullanım amaçları dışında kullanmayacağımızı kabul
ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

Yetkili adı, unvanı ve imzası
Firma Kaşesi

1-İthalatçının;
Adı/Firma Unvanı:
Başvuru için yetkili kişinin adı ve unvanı:
Adres, telefon, faks, e-posta, web adresi:
Vergi numarası/Vergi sicil numarası:
Bağlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ve sicil no:
Ortak olduğu şirketler:

2-İthal edilecek ürünlerin;
G.T.İ.P. (12’li bazda):
Madde ismi:
Miktarı:
FOB Değeri:
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Menşe ülkesi:
Yükleneceği ülke:
Giriş gümrüğü:
Uygun olduğu spesifikasyon*:
*: Türk Gıda Kodeksi veya kullanım amacına göre belirtilecek başka bir

spesifikasyon

3- Kullanım amacı:

Aşağıdakilerden uygun olan seçeneklerden birinin karşısı doldurulacaktır.

a) Doğrudan kullanım ve doğrudan satış:
İthalatı doğrudan kendi ihtiyacı için kullanacak olanlar ile doğrudan kullanacak olan
sanayicilere satışını yapacak olanlar, kullanım amacını ve kullanıldığı prosesi ve
üretilecek nihai ürünü detaylı olarak açıklayacaklar ve alıcı bilgileri, satış sözleşmesi
sureti ve kullanıcının kapasite raporunun örneği, vb. belgeleri ekleyecektir.

b) Dolaylı satış:
Toptancı, dağıtıcı vb. gibi, ithal edilecek ürünün yeniden satışını yapacak olup, alıcı
ile satıcı arasında ön anlaşma bulunmayanlar, potansiyel alıcıların hangi sektörde
olduğunu, alıcıların hangi amaçlar için alım yaptıklarına, depolama ve satış
mekânlarına ilişkin detaylı açıklama yapacaklardır.

c) Diğer:
Yukarıdaki amaçlar dışında bir kullanım için ithal edenler amaçlarını detaylı olarak
açıklayacaklardır.

4-İhracatçı ülkedeki ihracatçının;
Firma unvanı:
Adres, telefon, faks, e-posta, web adresi:

5-Menşe ülkedeki üreticinin;
Firma unvanı:
Adres, telefon, faks, e-posta, web adresi:

EKLER:
1- Ürünü tanıtıcı broşür, katalog ve uygunsa numune
2- İthalata ilişkin proforma faturanın kopyası
3- İthalatçı firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan en son sicil bilgilerinin
kopyası
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4- Kurumdan daha önceden ithalat uygunluk belgesi alınmış ise, bir önceki
başvuruya ilişkin ekteki belge ve bilgiler
Not: Örnek başvuru belgesinde belirtilenlerden başka, bulunmasında yarar görülen
diğer bilgiler ilave edilebilir.

EK

BİR ÖNCEKİ BAŞVURUYA İLİŞKİN BELGE VE BİLGİLER

İthal edilen ürünlere ilişkin

- G.T.İ.P. (12’li bazda) :
- Madde ismi :
- İthalatçı/Firmanın :

Adı/ Ticaret unvanı :
Adres, telefon, faks, e-posta, web adresi :
Vergi Numarası/Vergi Sicil Numarası :
- Miktarı :
- FOB ve CİF değeri :
- Menşe ülkesi :

- Yükleneceği ülke :
- Giriş gümrüğü :
- Depolanan miktar :
- Depolama adresi :
- Satılan miktar :
- Satın alan firmanın unvanı :

- Satın alan firmanın adres, telefon, faks, :

e-posta web adresi :
- Kullanım alanı :
- Gümrük beyannamesinin bir kopyası
- İç piyasaya satış faturalarının mali müşavir onaylı örnekleri. (Faturalarda ürün

tanımı-ithal faturasında belirtilen şekilde- miktarı ve değeri açık olarak gösterilmiş
olmalıdır).
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Atom enerjisi kurumundan nükleer
malzeme ihracatı için izin alınız.

 İhracatında izin alınması gereken
nükleer madde, malzeme ve ilgili
teknolojinin listesini görmek için,
www.taek.gov.tr adresini ziyaret
ediniz.

Bu izin için örneği Şekil 2.1 de verilen
İhracat İzin Formu’nu eksiksiz
doldurarak TAEK’e başvurunuz.

 Atom enerjisi kurumundan
radyasyon analiz belgesi alınız.

 Analiz İstek Formunu eksiksiz
doldurunuz.

 Analiz için gerekli ücreti belirtilen
hesaba yatırınız.

 Analiz için Ankara Nükleer
Araştırma ve Eğitim Merkezi veya
Çekmece Nükleer Araştırma ve
Eğitim Merkezine başvurunuz.

 Türkiye Şeker Kurumu’ndan
Tahsisat Belgesi alınız.

 Geçmiş yıllarda üretmiş olduğunuz
şekerli mamulleri ihraç ettiğinizi
belgeleyerek, İlgili olduğunuz
İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği’ne başvurunuz.

 Yapacağınız başvuruya kapasite
raporunuzu eklemeyi unutmayınız.

 Türkiye Şeker Kurumu’ndan İthalat
Uygunluk Belgesi alınız.

 Yapacağınız tatlandırıcı ithalinin
“Yüksek Yoğunluktaki
Tatlandırıcıların İthaline İlişkin
Tebliğ” de yer alan listede yer alıp
almadığını inceleyiniz.

 Bu listede yer alan yüksek
yoğunluktaki tatlandırıcıları ithal
etmek için Türkiye Şeker
Kurumu’na İthalat Uygunluk
Belgesi almak için başvurunuz.

 Yapacağınız ithalat için şayet Sağlık
Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’ndan Kontrol Belgesi
almış iseniz, ayrıca Şeker
Kurumundan uygunluk belgesi
almayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz

1. Aşağıdakilerden hangisi için TAEK’e başvurulur?

A) Helal Belgesi B) Ekspertiz Raporu
C) Sarı Belgesi D) ATR Dolaşım Belgesi

2. Ülkemizde nükleer madde ve nükleer alanda kullanılan malzeme, ekipman ve bileşenler
ile ilgili teknolojinin ihracatı ………’in kontrolünde olup, bu maddelerin ihracatı ancak
TAEK’den alınacak ……………….. ile yapılabilmektedir.

3. Hangisi İhracat İzin Belgesi için TAEK’ e yapılacak başvuruda başvuru formuna
eklenecek belgeler arasında yer alır?

A) Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı ve Tescilli Üye Belgesi fotokopisi
B) Ücretin Kurum hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontu
C) Kurumun gerekli gördüğü diğer belgeler
D) Hepsi

4. Tarım ürünlerinin kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya
radyasyonsuz olduğunu kanıtlayan belge………………. dir.

5. Radyasyondan Ari Belgesi olarak da bilinen Radyasyon Analiz Belgesinin bir adı da
……………. dir.

6. Avrupa Birliği ülkelerince, ihracatçı firmalarımızdan özellikle …………………… için
(Çernobil nükleer kazasından sonra) radyasyon belgesi istenmektedir.

7. İhraç etmek amacıyla ürettikleri mamulde şekeri ham madde olarak kullanan imalatçı
ihracatçılarımıza dünya borsa fiyatları ile şeker satımı yapılmasının gerekçesi nedir?

A) Dünya Ticaret Örgütü ile yapılan anlaşmada bunun böyle yapılmasının karara
bağlanması

B) Türkiye’deki şeker fiyatlarının dünya borsa fiyatlarından yüksek olması
C) Türkiye Şeker Kurumu ‘na işlerlik kazandırmak
D) Üretilen fazla şekerin yurtiçinde satılmasını sağlamak

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Aşağıdakilerden hangisini üreten imalatçı ihracatçı firma TAEK’e başvurarak dünya
piyasa fiyatlarından şeker talebinde bulunabilir?

A) Tatlı Bisküvi B) Kek
C) Çikolata Kaplamalı Bisküvi D) Hepsi

9. Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarına
……………….. denir.

10. A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şekere ………… şekeri
denir.

11. Hangisi İmalatçı ihracatçılarımıza C şekeri temin eden kuruluşlar arasında yer almaz?

A) Erzurum Şeker Fabrikası A.Ş B) Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.
C) Sümer Holding A.Ş D) Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş

12. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin bildirimini müteakip Türkiye Şeker
Kurumu tarafından düzenlenen ve imalatçı-ihracatçı firmaya tedarikçiler tarafından satışı
yapılabilecek C şekeri miktarını gösteren belgeye ………………….. denir.

13. Tahsisat Belgelerinin kullanım süresi …………… aydır.

14. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalinde, gümrük idarelerince,
…………………..’nun uygunluk yazısı aranır.

15. İthalat uygunluk belgelerinin geçerlilik süresi ………………………… aydır.

DEĞERLENDİRME

Sorulara vermiş olduğunuz cevaplar ile modülün sonunda yer alan cevap anahtarını
karşılaştırınız. Cevaplarınızın tamamı doğru ise modül değerlendirme testine geçiniz. Yanlış
cevapladığınız sorular için modülün ilgili kısmına dönerek konu tekrarı yapınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modülde kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak

değerlendiriniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi sınır ticaretinin hedefleri arasında yer alır?

A) Sınırlarımızın güvenliğini artırmak
B) Vergi kolaylıkları sağlayarak sınır illerimizin ihtiyaçlarını karşılamak
C) Göreve yeni başlayan gümrük görevlilerinin bu sınırlarda yetiştirilmesi
D) Ülke ihracatının büyük bir bölümünün sınır ticareti yoluyla yapılmasını sağlamak

2. Aşağıdakilerden hangisi sınır illerimiz arasında yer almaz?

A) Adıyaman B) Kars
C) Şanlıurfa D) Şırnak

3. Aşağıdakilerden hangisi sınır illerimiz arasında yer alır?

A) Muş B) Bitlis
C) Batman D) Kilis

4. Sınır Ticaret Merkezlerinden komşu ülkelere eşya göndermeye ve il kotaları dâhilinde
ilgili komşu ülkeden Sınır Ticaret Merkezlerine eşya getirmeye …………… ve/veya
…………….. yetkilidir.

5. Aşağıdakilerden hangisi için TAEK’e başvurulur?

A) Tahsisat Belgesi
B) Borsa Tescil Beyannamesi
C) Nükleer alanda kullanılan malzemenin ihracatı izin belgesi
D) Standart Kontrol Belgesi

6. İthalatçı belirli bir ağırlıktaki tarım ürününde belirli bir radyasyon derecesinden
fazlasını kabul etmeyeceğini ihracatçıya bildirerek, ………………. talep edebilir.

7. Analiz Belgesi talep edilmesi hâlinde, ihracatçı firmalar, Analiz İstek Formu’nu
doldurup Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun …………………………….…… veya
………………………….. başvurarak söz konusu belgeleri temin edebilirler.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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8. Aşağıdakilerden hangisini üreten imalatçı ihracatçı firma TAEK’e başvurarak dünya
piyasa fiyatlarından şeker talebinde bulunamaz?

A) Beyaz çikolata B) Yumuşak ve sert şeker
C) Meyve aromalı içecekler D) Gazlı içecekler

9. A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere
üretilen şeker miktarın ……………. denir.

10. Hangisi İmalatçı ihracatçılarımıza C şekeri temin eden kuruluşlar arasında yer almaz?

A) Samsun Şeker Fabrikası A.Ş B) Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş
C) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş D) Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş

11. Tahsisat Belgesi, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin bildirimini
müteakip…………………… tarafından düzenlenir.

12. İmalatçı-ihracatçı, kendisine Tahsisat Belgesiyle Kurum tarafından tahsis edilmiş
bulunan şekerin satın alışlarını azami ………….. tamamlamak zorundadır.

13. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalinde, …………… ve/veya ……………..’ndan
alınmış Kontrol Belgesi’nin ibraz edilmesi durumunda ayrıca Türkiye Şeker Kurumu’nun
Uygunluk Belgesi aranmaz.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme ve ölçme sorularına vermiş olduğunuz cevaplar ile modülün sonunda
yer alan cevap anahtarını karşılaştırınız. Sorulara doğru cevap vermiş iseniz tebrikler, artık
performans testini cevaplandırabilirsiniz. Yanlış cevaplarınız varsa modülün ilgili
bölümlerini gözden geçiriniz.
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MODÜL PERFORMANS TESTİ

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Helal Belgesi almak için başvuru işlemlerini tamamladınız mı?

2. Helal Belgesinin hangi durumlar için alınacağını belirlediniz mi?

3. Valiliğe Uygunluk Belgesi almak için başvuru işlemlerini yaptınız
mı?

4. Valilik Uygunluk Belgelerinin alınacağı durumları belirleyebildiniz
mi?

5. Atom enerjisi kurumundan nükleer malzeme ihracatı için
başvurdunuz mu?

6. Atom enerjisi kurumundan radyasyon analiz belgesi aldınız mı?

7. Türkiye Şeker Kurumu’ndan Tahsisat Belgesi almak için başvuruda
bulundunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları
uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

1 Uygunluk Belgesi
2 D
3 C
4 B

5
Dış Ticaret

Müsteşarlığı
6 C

7
Sınır Ticaret Merkezi

İşleticisi

8 İşletici / Mağazalar

9 Helal Belgesi

10
Yerel

Müftülüklerden

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1 C

2
TAEK’İN / İhracat

İzin Belgesi
3 D
4 Radyasyon Belgesi
5 Sarı Belgesi
6 Yaş Doğa Mantarı
7 B

8 D

9 A Kotası

10 C Kotası

11 A

12 Tahsisat Belgesi

13 Altı (6)

14
Türkiye Şeker
Kurumu’nun

15 3 (üç)

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 B
2 A
3 D
4 İşletici / Mağazalar
5 C
6 Radyasyon Belgesi

7

Ankara Nükleer
Araştırma ve Eğitim
Merkezi / Çekmece

Nükleer Araştırma ve
Eğitim Merkezi’ne

8 C

9 B Kotası

10 A

11
Türkiye Şeker

Kurumu

12 15 defada

13
Sağlık Bakanlığı /
Tarım ve Köyişleri

Bakanlığı’ndan
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