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28.02.2017 / 23017786 

DAĞITIM YERLERİNE  

Basın İlan Kurumu'ndan alınan 21.02.2017 tarihli ve 32966 sayılı bir örneği ilişikte 

gönderilen yazıda; Resmi Gazete'nin 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı nüshasında 

"Gümrük Genel Tebliği (TIR işlemleri) (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 

yayımlandığı, Tebliğin 9 uncu maddesi ile değişik Taşıt Onay Belgesi'nin çalınması, 

kaybolması veya tahrip olmasına ilişkin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 

geçen geçerlilik süresi içinde Taşıt Onay Belgesi'nin kaybolması halinde gazete ilanı ile 

Taşıt Onay Belgesi'ni düzenleyen gümrük idaresine başvurulacağının hükme bağlandığı, 

bu durum muvacehesinde Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 29 uncu 

maddesinin (a) bendinde tanımı yapılan resmi ilanlar arasında yer alan yukarıda bahsi 

geçen ilanların, yine aynı Kanunun resmi ilanların yayınlanmasını düzenleyen 31 inci 

maddesine göre anılan Kurumun şube müdürlüklerinin bulunduğu yerlerde, resmi ilan 

yayınlama hakkını haiz gazetelerde Kurumları aracılığıyla yayımlanmasının icap ettiğinden 

hareketle, sözü edilen Tebliğe konu ilanlara ilişkin yayın taleplerinde göz önünde 

bulundurulması gerektiği belirtilmektedir. 

Bilgileri ile taşıt onay belgesi vermeye yetkili bağlantınız gümrük idarelerine bilgi 
verilmesi hususunda gereğini rica ederim. 

  

Önder GÖÇMEN 

Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı 

  

  

  

  

  

EK: Yazı örneği 

https://www.mavi.web.tr/mevzuat/mevzuatGoster.aspx?id=32607


  

Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

  

  

  

BASIN İLAN KURUMU 

Genel Müdürlüğü 

Sayı     :52207902-202-E.47/2017-
32966                                                                              21/02/2017 

Konu   :Resmi İlan Mevzuatı 

  

DAĞITIM YERLERİNE 

  

  

Resmi Gazete'nin 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı nüshasında "Gümrük Genel Tebliği 
(Tır İşlemleri) (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "yayımlanmıştır. 

Anılan Tebliğin 9 uncu maddesi ile taşıt onay belgesinin çalınması, kaybolması veya tahrip 

olmasına ilişkin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen geçerlilik süresi 

içinde taşıt onay belgesinin kaybolması halinde gazete ilanı ile taşıt onay belgesini 
düzenleyen gümrük idaresine başvurulacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu durum muvacehesinde 195 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (a) bendinde tanımı 

yapılan resmî ilanlar arasında yer alan yukarıda bahsi geçen ilanların, yine aynı Kanunun 

resmi ilanların yayınlanmasını düzenleyen 31 inci maddesine göre Şube Müdürlüklerimizin 

bulunduğu yerlerde, resmî ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde Kurumumuz 

aracılığıyla yayımlanmasının icap ettiğinden hareketle, sözü edilen Tebliğe konu ilanlara 

ilişkin yayın taleplerinde göz önünde bulundurulması hususunda bilgi edinilmesi ve 

gereğinin yapılması hususunu rica/arz ederim. 

  

Yakup KARACA 

Genel Müdür 

  

Dağıtım : 



Gereği:                                                     Bilgi: 

İstanbul Şube Müdürlüğü                          Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı-ANKARA 

Ankara Şube Müdürlüğü 

 


