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YÖNETMELİKLER

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan

Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve

yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim

organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

ç) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çevre ve insan sağlığı hakkında bilim ve teknoloji-

deki ileri ve güncel gelişmeleri incelemek, uluslararası bilimsel işbirliği çerçevesinde bilimsel

araştırmalar yapmak; araştırmaların verimliliğini ve niteliğini artırmak, ilgili alanlarda faaliyet

gösteren yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, ilgili alan-

larda lisansüstü programların geliştirilmesine katkıda bulunmak. 

Merkezin çalışma alanı ve faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanı ve faaliyetleri şunlardır:

a) Çevre sorunları ile ilgili çeşitli alanlarda; çevreyi etkileyen ve oluşturan her türlü et-

menlerin incelenmesi, çevresel koşulların ve kirleticilerin belirlenmesi, iklim etkileri, kentsel

koruma ve yenileme, atık değerlendirme, çeşitli su kaynakları ve kalitesinin araştırılması, hava,

su ve toprak ölçme ve değerlendirme analizleri, iyileştirme proses çalışmaları ve bu alanların

insan sağlığına etkileri gibi alanlarda ilgili birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

b) Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmaları planlamak, organize etmek,

konferans, çalıştay, seminer, yaz/kış okulları ve bilimsel toplantı etkinliklerinde bulunmak.

c) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

ç) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip

bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

d) Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı

adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

e) Araştırma çıktılarından ve Merkezin ilgi alanına giren ve Merkez dışında hazırlanan

araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamlarda yayınlamak.

f) Kamu ve özel teşebbüsün sorunları ile ilgili araştırmalar, incelemeler, laboratuvar

deneyleri, ekspertiz ve benzeri işler yapmak.

g) Merkezin ilgi alanına giren konularda Üniversite bünyesinde bulunan birimlerle iş-

birliği içerisinde yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlanması ve yürütülmesi için ge-

rekli desteği vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından

konusunda uzman kişiler arasından Rektörün önerisi, Başkanın onayı ile iki yıl için görevlen-

dirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. 

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir kişiyi Rektörün

onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, yokluğunda yardımcısını vekil bırakır

ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür

görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden

ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Araştırma projelerini düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) İstenen her türlü proje ve danışmanlık hizmetlerini incelemek üzere Rektör ve Mü-

tevelli Heyetinin onayına sunmak ve onayından sonra uygulamaya koymak.

d) Tam zamanlı çalışan Üniversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmet-

lerinden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacaklarına ilişkin esasları, Senato kararları

ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek. 

e) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini

bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün ona-

yına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim

elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişi ol-

mak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev

süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür

tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan

ve programı ile tahmini bütçesini karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerek-

tiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-

zeyini artıracak önerilerde bulunmak.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 18 Nisan 2015 – Sayı : 29330



ç) Merkez bünyesinde yer alacak bilimsel kurullar, çalışma grupları ve birimler oluş-

turmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması

konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet ra-

porunu karara bağlamak.

e) 14 üncü maddedeki şartlara uygun şartlı bağış sözleşmesi bulunan durumlarda ba-

ğışların harcama esas ve usullerini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da istekleri halinde diğer

üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel

sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün

teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve/veya görevlendirilir. Danışma Kurulu onbeş

üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilir ve/veya görevlendirilebilir. 

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması

için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak.

b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışmanlık ücretleri

MADDE 14 – (1) Uygulanacak analiz, yöntem geliştirme, süreç oluşturma, teknik hiz-

met ve benzeri ücretlerle ilgili bakanlıklar ve standartlara uygun olarak tarifeleri baz alınarak

yetkili kurullarca belirlenir. Merkezin; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşma yapması halinde; kurumun kabul ettiği

şartlar çerçevesinde, yetkili kurullar tarafından hazırlanacak ücret tarifesi esas alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile  Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMET POLİTİKALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmet

Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmet Politikaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrasya ülkeleri: Beyaz Rusya-Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgı-

zistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Moğolistan, Afga-

nistan ve Azerbaycan ülkelerini,

b) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanını,

d) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

g) Tıp Fakültesi: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ğ) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konularında

mevcut sistem ve politikaları analiz etmek, veri toplamak, başta Türkiye olmak üzere Avrasya

ülkeleri için sağlık sorunlarının çözümüne yönelik öneriler ve sağlık politikaları geliştirmek-

tedir.
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b) Orta Asya Cumhuriyetleri, Kafkas ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ül-

kelerin sağlık sistemleri, sosyo-demografik yapıları ve sağlık göstergeleri konularında veri top-

lamak ve bilgi tabanı oluşturmak.

c) Sağlık hizmet sistemleri ve politikaları konusunda ulusal ve uluslararası görüş alış-

verişi sağlamak amacıyla bilimsel toplantı, konferans ve seminer düzenlemek. Ülke ve bölge

düzeyinde sağlık sorunlarının çözümü, sağlık hizmetlerinin planlanması ve örgütlenmesi ko-

nularında araştırmalar yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek. Sağlık hizmetlerinin örgütlen-

mesi ve sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konusunda uzman yetiştirilmesi için eğitim olanağı

sağlamak.

ç) Dünya Sağlık Örgütü ve konuyla ilgili diğer uluslararası ve ulusal kuruluşlar ile iş-

birliği yollarını geliştirmek. İlgili alanlara yönelik yerli ve yabancı dilde yayın yapmak, dergi

çıkartmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık hizmet politikaları ile ilgili alanlarda, Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi

için gerekli uygulama ve araştırmalar yapmak ve bunlarla ilgili programlar düzenlemek.

b) Toplum sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştir-

mek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

c) Sağlık hizmet politikalarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörle işbir-

liği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

ç) Sağlık hizmet politikaları alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hiz-

met içi kurslar, eğitim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bi-

limsel görüşler sunmak.

d) Sağlık hizmet politikaları alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalarına des-

tek olmak üzere Merkez bünyesinde uygulama birimleri kurmak.

e) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projele-

rinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak.

f) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve

diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık hizmetleri politikalarına ilişkin

alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler dü-

zenlemek.

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap,

dergi, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında

programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.

ğ) Mütevelli Heyet, Rektör ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer

faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından

konusunda uzman kişiler arasından Rektörün önerisi, Başkanın onayı ile iki yıl için görevlen-

dirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir kişiyi Rektörün

onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, yokluğunda yardımcısını vekil bırakır

ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür

görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden

ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Araştırma projelerini düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Sağlık hizmet politikaları bünyesinde, dışardan istenen her türlü proje ve danışmanlık

hizmetlerini incelemek üzere Rektör ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak ve onayından

sonra uygulamaya koymak.

d) Tam zamanlı çalışan Üniversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmet-

lerinden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacaklarına ilişkin esasları, Senato kararları

ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirler. 

e) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini

bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün ona-

yına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim

elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişi ol-

mak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev

süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür

tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan

ve programı ile tahmini bütçesini karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerek-

tiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-

zeyini artıracak önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak,

bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konu-

sunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet ra-

porunu karara bağlamak.

e) 13 üncü maddedeki şartlara uygun, şartlı bağış sözleşmesi bulunan durumlarda ba-

ğışların harcama esas ve usullerini belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da istekleri halinde diğer

üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel

sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün

teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu onbeş üye-

den oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilir ve/veya görevlendirilebilir. 

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün çağrısı üzerine toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışmanlık ücretleri

MADDE 13 – (1) Uygulanacak analiz, yöntem geliştirme, süreç oluşturma, teknik hiz-

met ve benzeri ücretlerle ilgili bakanlıklar ve standartlara uygun olarak tarifeleri baz alınarak

yetkili kurullarca belirlenir. Merkezin; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşma yapması halinde; kurumun kabul ettiği

şartlar çerçevesinde, yetkili kurullar tarafından hazırlanacak ücret tarifesi esas alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/41

İşyeri : Kardos Tekstil İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Gürsu Organize San. Bölgesi Turgut Özal Cad. No: 8 Gürsu/BURSA

SGK Sicil No : 1182492.016

Tespiti İsteyen : Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası

İnceleme : Kardos Tekstil İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapı-

lan incelemede; Gürsu Organize San. Bölgesi Turgut Özal Cad. No: 8 Gürsu/BURSA aynı ad-

reste Karkent İnşaat Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin faaliyet gösterdiği ve söz konusu tüzel

kişiliğin gömleklik kumaş dokuma işi yaptığı, dokunan gömleklik kumaşların da Kardos Tekstil

İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından pazarlama işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin

İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda

yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar : Kardos Tekstil İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği

itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”

işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendi-

kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/42

İşyeri : Aytural Kurumsal Hiz. Org. Sağ. Tur. Tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

Mahatma Gandhi Cad. No: 90/2 GOP-Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No : 1275460.006 

Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası

İnceleme : Aytural Kurumsal Hiz. Org. Sağ. Tur. Tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd.

Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Ankara Üniversitesi

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü işyerinde genel temizlik, büro destek ve teknik destek hiz-

metlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı

“Genel işler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.
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Karar : Aytural Kurumsal Hiz. Org. Sağ. Tur. Tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. işye-

rinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler”

işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendi-

kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/43

İşyeri : Er-Ma Sos. Hiz. Özel Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.

Hükümet Cad. Özdoyuran İş Hanı No: 224 Kat: 2 Daire: 4 TEKİRDAĞ 

SGK Sicil No : 1014734.036 

Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme : Er-Ma Sos. Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nde

Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Kars Sarıkamış Devlet Hasta-

nesi işyerinde sağlıkla ilgili tıbbi kayıt işleri ve insan sağlığına ilişkin tedavi hizmetlerinin yü-

rütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sos-

yal hizmetler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar : Er-Ma Sos. Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürü-

tülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hiz-

metler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) 

(SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

MADDE 1 – 20/12/2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)’nin 11 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 10 uncu maddesi 21/12/2015

tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE
UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin
(c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe gir-
miştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan
mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanma-
sına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.

I- MÜKELLEFİYET

A- VERGİNİN KONUSU
1. (II) Sayılı Liste Kapsamındaki Mallarda Verginin Konusu
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, bu

Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı; kayıt ve
tescile tabi olmayanların ise ithalatı, imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygu-
lanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabidir.

ÖTV, konusuna giren her mal için bir kez uygulandığından, verginin kapsamına giren
(II) sayılı listedeki malların vergi uygulandıktan sonraki el değiştirmeleri veya iktisapları, ver-
giye tabi değildir. Örneğin, Türkiye’de henüz kayıt ve tescil edilmemiş panelvan tipi bir taşıtın,
bayi tarafından (A) kişisine ilk iktisap kapsamında satışı ÖTV’ye tabidir. Ancak, (A) kişisinin
söz konusu taşıtı kayıt ve tescilden önce veya sonra (B) kişisine satması aşamasında ÖTV aran-
maz.

(II) sayılı liste kapsamındaki mallardan daha önce ÖTV’ye tabi tutulmamış olanların,
mahkeme satış memurlukları ve icra daireleri dâhil olmak üzere, resmî veya özel kuruluşlarca
müzayede yoluyla satışı ÖTV’ye tabidir. Örneğin, motorlu araç ticareti yapan bir mükellefin
satmak üzere elinde bulundurduğu ve henüz Türkiye'de kayıt ve tescil ettirilmemiş binek oto-
mobillerinin icra yoluyla satılması halinde, bu taşıtı kullanmak üzere alan açısından ilk iktisap
söz konusu olacağından bu satış vergiye tabidir. Bununla birlikte, bu mükellefin kendi adına
kayıt ve tescil edilmiş binek otomobilinin icra yoluyla satılması halinde, ÖTV uygulanmaz.

2. (II) Sayılı Listenin Kapsamı
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede, yarı römorklar için çekiciler, bi-

nek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya taşı-
maya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, helikopter, uçak, gemi,
yat, eğlence ve spor tekneleri gibi taşıtlar yer almaktadır. (II) sayılı listedeki tarife pozisyon
numaralarında sınıflandırılan taşıtların aksam ve parçaları, bu liste kapsamında ÖTV’ye tabi
değildir. 

Mezkûr listeye göre Türk Gümrük Tarife Cetvelinin,
• 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan ambulanslar, mahkûm taşımaya mahsus ara-

balar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar,
• 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılan motorlu taşıtlardan kayıt ve tescile tabi ol-

mayanlar, 
• 87.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılan itfaiye taşıtları ile bu pozisyonda sınıflandı-

rılan motorlu taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar, 
• 87.11 tarife pozisyonunda sınıflandırılan motosiklet sepetleri,

––––––––––––––––––––––––––––
1 12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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• 88.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılan taşıtlardan uzay araçları (uydular dâhil), uzay
araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları ile askeri, zirai, yangınla mücadelede kulla-
nılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar, 

• 89.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan taşıtlardan şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı
100 kilogramı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar 

(II) sayılı liste kapsamında değildir. Ancak, (II) sayılı listede, parantez içi hükümlerle
ÖTV’ye tabi tutulmamaları sağlanan taşıtların, ÖTV’ye tabi tutulmama amacı dışında, ÖTV’ye
tabi diğer taşıtlar gibi kullanıldıklarının tespiti halinde, taşıtın mevcut durumu, teknik özellik-
leri, kullanım şekli ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle bu taşıtlar genel hükümler
çerçevesinde vergilendirilir.

Öte yandan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, 
• 87.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılan traktör, 
• 87.16 tarife pozisyonunda sınıflandırılan römork, 
• 87.12 tarife pozisyonunda sınıflandırılan bisiklet 
gibi (II) sayılı listede yer almayan tarife pozisyonları kapsamındaki mallar ÖTV’ye tabi

değildir.
Ayrıca, ÖTV kapsamına hizmetler girmediğinden, yurt dışından kiralanarak geçici

ithalat kapsamında yurt içinde kullanılmak üzere ithali yapılan (II) sayılı liste kapsamındaki
taşıtlar, kesin ithalleri gerçekleştirilmedikçe ÖTV’ye tabi değildir.

ÖTV’nin konusuna giren malların tanımlanmasında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde
yer alan tanımlamalar dikkate alınır. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka-
nunu2, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu3, Karayolları Trafik Yö-
netmeliği4, Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği5 gibi diğer mevzuatta yer
alan tanımlar dikkate alınmaz. Ancak, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesinde tanım-
lama veya açıklama olmadığı durumlarda, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan belirleme ve
açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilir.

3. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) Numarasının Tespiti
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanuna

ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu
hükme bağlanmıştır. 

Dolayısıyla, ÖTV’ye tabi mallar, esas itibarıyla, Kanuna ekli listelerde, Türk Gümrük
Tarife Cetvelindeki tarife, tarife alt pozisyon açılımları, G.T.İ.P. numaralarına yer verilmek su-
retiyle ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlandığı şekilde belirlenmiştir. 

Bu bağlamda, ülkemizde bir malın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi G.T.İ.P. numara-
sında sınıflandırıldığının belirlenmesinde yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olup, yü-
kümlülerin bu husustaki talepleri bu Bakanlığın Bölge Müdürlükleri tarafından ilgili mevzuatı
çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır.

4. Malın Sınıflandırıldığı G.T.İ.P. Numarasının veya Tanımının Değişmesi
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, Ka-

nuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarında, Kanuna ekli listeler dı-
şında yapılacak değişiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmez.
––––––––––––––––––––––––––––
2 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 23.02.1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
5 28.06.2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Buna göre, (II) sayılı listede yer alan bir malın, G.T.İ.P. numarasının veya tanımının
değiştirilmek ya da kaldırılmak suretiyle başka bir G.T.İ.P. numarasına taşınması veya bu mal
için yeni G.T.İ.P. numarası/numaraları ihdas edilmesi ve benzeri hallerde, Kanuna ekli (II)
sayılı listede değişiklik yapılmadığı sürece, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve bu Kanuna da-
yanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri açı-
sından uygulamada değişiklik olmaz.

Öte yandan Maliye Bakanlığı, Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında
veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişik-
liklere bağlı olarak açıklamaya yetkilidir.

B- TANIMLAR
1. İthalat 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde,

verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi “ithalat” ola-
rak tanımlanmıştır. 

Bu kapsamda, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun6 geçici ithalat ve
hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti
Gümrük Bölgesine giren mallar da ithal edilmiş sayılır.

2. İlk İktisap 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallardan kayıt ve tescile

tabi olanlarda verginin konusuna giren işlem, bunların ilk iktisabıdır. 
Kanunun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine göre “ilk iktisap”, (II)

sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların, kullanılmak üzere
ithali veya motorlu araç ticareti yapanlardan ya da müzayede yoluyla satışını gerçekleştiren-
lerden iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife
alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade eder.

Bu çerçevede ilk iktisap, Türkiye'de henüz kayıt ve tescil edilmemiş taşıtların iktisabı
ile ilgili bir kavram olup, kapsama giren taşıtların müzayede yoluyla veya motorlu araç ticareti
yapanlardan kullanılmak ve/veya kayıt ve tescil ettirilmek üzere edinilmesidir. Taşıtların kul-
lanılmak üzere ithalatı da ilk iktisaptır. Bu taşıtların getirildiği ülkede kayıt ve tescile tabi tu-
tulmuş veya kullanılmış olması, ithalatı sırasında vergi uygulanmasını engellemez. Ancak ta-
şıtların motorlu araç ticareti yapanlarca satılmak üzere ithal edilmesi halinde bu safhada vergi
uygulanmaz. 

Örneğin, motorlu araç ticareti yapanlar kapsamındaki ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili
satıcı ve acentelerin; bu durumlarını tevsik etmeleri şartıyla, Türkiye’de imal edilen veya sa-
tılmak üzere ithal edilen kayıt ve tescile tabi taşıtları satmak amacıyla iktisap etmeleri ilk iktisap
sayılmaz. Ayrıca, mülkiyeti devredilmeden ve kayıt ve tescili iptal ettirilmeden/silinmeden ta-
mir, bakım ve onarım amacıyla geçici olarak yurt dışına gönderilen kayıt ve tescil edilmiş bir
taşıtın, bu işlemleri takiben geri getirilmesi, bu taşıtın Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş ol-
masından bahsedilemeyeceği için ilk iktisap kapsamında değerlendirilmez.

Kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun7 hükümleri gereğince alıcıları tarafından iade edilen taşıtların, aynen veya
tamir, onarım gibi bir işlem gördükten sonra motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı ile mo-
torlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktiflerine alınması veya adla-
rına kayıt ve tescil ettirilmesi de ilk iktisap sayılır. Öte yandan 4077 sayılı Kanun, 7/11/2013
tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun8 ile 28/5/2014 tarihinden itibaren
yürürlükten kaldırılmış olup, bu Kanunun 86 ncı maddesinde, diğer mevzuatta 4077 sayılı Ka-
nuna yapılan atıfların 6502 sayılı Kanuna yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır.
––––––––––––––––––––––––––––
6 04.11.1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
7 08.03.1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
8 28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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3. Kayıt ve Tescil 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde

“kayıt ve tescil”, motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava
vasıtaları siciline kayıt ve tescil edilmesi olarak tanımlanmıştır. 

3.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde geçen “kayıt ve tescile tabi olanlar”

ifadesi;
i. Kara taşıtları için, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine

göre trafik tescil kuruluşlarınca,
ii. Deniz taşıtları için, belediyeler veya liman başkanlıklarınca, 
iii. Hava taşıtları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık

Genel Müdürlüğünce 
kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olan taşıtları kapsar. 
Deniz taşıtları bakımından, bağlama kütüğüne kaydı zorunlu olanlar da bu kapsamda

değerlendirilir.
3.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde geçen “kayıt ve tescile tabi olma-

yanlar” ifadesi, (II) sayılı listede yer alan taşıtlardan, Tebliğin (I/B/3.1) bölümünde sayılanlar
dışında kalanları kapsar. Örneğin; kar üzerinde hareket etmeye yarayan taşıtlar, golf sahalarında
insan taşımada kullanılan arabalar, Off Road (trafiğe çıkışı yasaklı) ATV’ler ile tip onayından
muaf yol süpürme araçları bu kapsamdadır.

Ayrıca, “kayıt ve tescil” tanımına, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan kayıt ve
tescil işlemi dâhil değildir. Dolayısıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edi-
len/edilecek taşıtlar, bu Kanun uygulamasında “kayıt ve tescile tabi olmayanlar” kapsamında
değerlendirilir. 

Bununla birlikte, (II) sayılı listeye göre 87.04 ve 87.05 tarife pozisyonları sıralarındaki
motorlu taşıtlardan, sadece kayıt ve tescile tabi olanlar ÖTV kapsamında olup, Türk Silahlı
Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescili yapılan söz konusu taşıtların, daha sonra Türk Silahlı
Kuvvetlerince ilk iktisap kapsamında satışı veya devri genel hükümler çerçevesinde ÖTV’ye
tabidir. 

4. Motorlu Araç Ticareti Yapanlar 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendine

göre, “motorlu araç ticareti yapanlar”, kayıt ve tescile tabi olan taşıtları satmak üzere imal, inşa
veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı, acenteler ve Maliye Ba-
kanlığınca bu nitelikte olduğu tespit edilenlerdir. 

Bayilik, yetkili satıcılık veya acentelik ilişkisinin noter nezdinde yapılmış sözleşme ile
tesis edilmiş olması aranır.

Kayıt ve tescile tabi taşıtları satmak üzere ithal edenlerin, motorlu araç ticareti ile iştigal
ettiklerini, ilgili ticaret sicili müdürlüğünden alınan ve faaliyet/işletme konuları arasında mo-
torlu araç ticareti veya benzeri ifadelerin bulunduğuna dair “Sicil Tasdiknamesi”nin veya ya-
zının aslını ya da noter onaylı örneğini gümrük idarelerine ibraz etmek suretiyle tevsik etmeleri
halinde, ithal aşamasında ÖTV aranmaksızın işlem tesis edilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
nezdinde yürütülen Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden kuruluşu yapılarak tescil
işlemi gerçekleştirilenlerden “Sicil Tasdiknamesi” veya yazı ibrazı istenmez. Bu kapsamdaki-
lerin MERSİS numaraları üzerinden sicil kayıtlarındaki faaliyet konularının kontrol edilmesi
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suretiyle motorlu araç ticareti ile iştigal edip etmedikleri tespit edilir. MERSİS üzerinden bu
kontrolün yapılmasının mümkün olmaması halinde, bunlardan da söz konusu belge veya yazı-
nın ibrazı istenir. Bunun yanı sıra, kayıt ve tescile tabi taşıtları satmak üzere ithal edecek olan-
ların, bu kapsamdaki ithalatlarında ÖTV aranmaksızın işlem tesisi için gümrük müdürlükle-
rince, ilk iktisabı yapılmamış ÖTV’ye tabi motorlu araçların ticaretinin ithalatçılar tarafından
icra edildiğine dair bağlı olunan vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınan yazının
aslı veya noter onaylı örneği de aranır. Bu yazı, vergi daireleri tarafından en fazla iki yıllık dö-
nemleri kapsayacak şekilde verilir ve yazının geçerlilik süresi içinde yapılan ithalatlar bakı-
mından geçerlidir. 

Kanunun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendi kapsamında, Maliye Ba-
kanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler, Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş motorlu
araçlar üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak suretiyle motorlu araç ticaretiyle uğraşanlardır.
Bunların, taşıtların tadilatını veya bu taşıtlarla ilgili ek imalat yaptıklarını gösteren sanayi sicil
belgesine sahip olmaları gerekir. Bu mükellefler, durumlarını tevsik eden sanayi sicil belgesinin
aslı veya noter onaylı örneğiyle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına başvururlar. Yapılacak yok-
lama ve değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibi mükelleflere, kayıt ve tescile tabi olan
motorlu taşıtların tadilatı veya ek imalatını yaparak bunları satmak üzere yurt içinden alımında
veya ithalinde, ÖTV uygulanmaması gerektiğine dair bir örneği Tebliğ ekinde (EK:1) olarak
yer alan yazı verilebilir. Ayrıca, sanayi sicil belgesinin yenilenmesi veya değişikliği, unvan,
adres, vergi kimlik numarası değişikliği gibi durumlarda, Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru-
larak, yeni bir yazı verilmesi talep edilir. Sanayi sicil belgesinin yenilenmesi veya değişikliği
halinde, yeni sanayi sicil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğiyle birlikte başvurulması ge-
rektiği tabiidir.

Gelir İdaresi Başkanlığından söz konusu yazıyı alan mükellefler, kayıt ve tescil edil-
memiş taşıtları tadilat veya ek imalat yaparak satmak üzere yurt içinden alımında veya ithalinde,
bu yazının aslını veya noter onaylı örneğini satıcıya veya gümrük idaresine vermek suretiyle
ÖTV ödemeksizin işlem yaptırabilir. İthalde bu yazıyı ibraz edenlerden, ayrıca vergi dairesi
yazısı aranmaz. 

Söz konusu yazıya istinaden ÖTV uygulanmaksızın satın alınan Kanuna ekli (II) sayılı
liste kapsamındaki taşıtların, tadilat veya ek imalat yapılarak mezkûr Kanunun 1 inci maddesi
kapsamında tesliminde, tadilat veya ek imalat yapanlar tarafından ÖTV beyan edilip ödeneceği
tabiidir. Ayrıca, yazı sahibi mükellefler tarafından, tadilat veya ek imalat sonrası kayıt ve tescile
tabi taşıtların satılmak üzere bayileri veya acentelerine teslimi ÖTV’ye tabi değildir. Ancak,
bu taşıtların söz konusu bayi veya acenteler tarafından ilk iktisap kapsamında satışı ÖTV’ye
tabidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına taşıt temin eden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
yukarıda belirtilen nitelikler aranmaksızın, motorlu araç ticareti yapanlar kapsamındadır. 

5. Teslim ve Teslim Sayılan Haller
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde

“teslim”, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya
adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca aynı maddenin,
• (2) numaralı fıkrasında, bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği

yere veya kişilere tevdiinin teslim hükmünde olduğu, malın alıcıya veya onun adına hareket
edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye
tevdi edilmesinin de mal teslimi olduğu, trampanın iki ayrı teslim hükmünde olduğu, 
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• (3) numaralı fıkrasında, vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında
her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline
ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi ile mülkiyeti muhafaza kaydıyla
yapılan satışlarda zilyetliğin devrinin teslim sayılacağı

hükme bağlanmıştır.
Dolayısıyla, teslim işleminde satılan taşıtın gönderildiği yere varmış olması şart değildir.

Satılan taşıtın nakliyesine başlanması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi de teslimdir.
Trampa iki ayrı teslim sayıldığından, vergiye tabi bir taşıtın karşılığının yine vergiye tabi bir
taşıt olması halinde, her iki teslim ayrı ayrı ÖTV’ye tabidir.

Vergiye tabi taşıtların her ne suretle olursa olsun işletmeden çekilmesi veya işletme
personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi teslim olarak kabul
edilir. Bu şekilde vergiye tabi taşıtların üçüncü şahıslara satılması ile personele ücret, prim, ik-
ramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi ya da özel amaçlarla işletmeden çekilmesi ara-
sında, vergilendirme açısından bir fark yoktur.

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda, malın zilyetliği alıcıya geçmekle bir-
likte, mülkiyet satıcıda kalmaktadır. Bu şekilde yapılan taşıt satışlarında, zilyetliğin devri ile
teslim gerçekleşmiş sayılır.

Teslim ve teslim sayılan haller, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin9

(I/A/2 ve 3) bölümlerinde yapılan açıklamalara göre değerlendirilir. 
C- VERGİYİ DOĞURAN OLAY
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde vergiyi doğuran olay, işlemlerin

özelliklerine göre ayrı ayrı tayin ve tespit edilmiştir.
Buna göre;
i. Kayıt ve tescile tabi olan taşıtlarda vergiyi doğuran olay, bu taşıtların ilk iktisabı

anında,
ii. Kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtlarda vergiyi doğuran olay, bunların imal edenler

tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ta-
rafından teslimi anında,

iii. Taşıtın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu bel-
gelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay, fatura veya benzeri bel-
gelerin düzenlenmesi anında,

iv. Kısım kısım mal tesliminin mutad olduğu veya bu hususta mutabık kalındığı hallerde
vergiyi doğuran olay, her bir kısmın tesliminde,

v. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda vergiyi do-
ğuran olay, imalatçı veya ithalatçı tarafından taşıtın komisyoncuya veya konsinyi işletmelere
verildiği anda değil, taşıtların komisyoncular veya konsinyi işletmeler tarafından alıcıya tesli-
minde, 

vi. Kayıt ve tescile tabi taşıtların kullanılmak üzere ithali ile kayıt ve tescile tabi olma-
yan taşıtların ithalinde vergiyi doğuran olay; Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün
doğması, ithalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili anında

meydana gelir. 
Ç- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
1. Mükellef
1.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtlarda
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) ben-

dinde, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar bakımından mükellefler sayıl-
maktadır.
––––––––––––––––––––––––––––
9 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Buna göre, kayıt ve tescile tabi olmakla birlikte henüz kayıt ve tescil edilmemiş taşıt-
ların;

• Motorlu araç ticareti yapanlardan kullanılmak üzere alımında, motorlu araç ticareti
yapanlar,

• Kullanılmak üzere ithalinde, ithalatı yapanlar,
• Kullanılmak üzere müzayede yoluyla alımında, müzayede yoluyla satışını gerçekleş-

tirenler
ÖTV’nin mükellefidir.
Bu çerçevede, Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olan taşıtların kullanılmak üzere

satışını yapan fabrika, ana bayi, bölge bayi, bayii, yetkili satıcı ve acenteler, Maliye Bakanlı-
ğınca motorlu araç ticareti yapanlar kapsamında değerlendirilenler ile bu taşıtların müzayede
yoluyla satışını gerçekleştirenler ÖTV mükellefidir. Örneğin; bayinin, Türkiye’deki distribü-
törden satmak üzere taşıt alımında, distribütörün ÖTV mükellefiyeti söz konusu olmaz. Bu du-
rumda mükellef, taşıtı kullanıcıya satan bayidir. Ancak taşıtın satışının bayi aracılığı olmaksızın
doğrudan distribütör tarafından yapılması halinde, distribütörün mükellef olacağı tabiidir.

Kayıt ve tescile tabi taşıtların kullanılmak üzere ithalinde ise mükellef, bu taşıtları kul-
lanmak, aktife almak veya adlarına kayıt ve tescil ettirmek üzere ithal edenlerdir.

İmal veya inşa ettiği ya da satmak üzere ithal ettiği/yurt içinden satın aldığı taşıtı kul-
lanan, aktifine alan veya kendi adına kayıt ve tescilini yaptıran motorlu araç ticareti yapanlar
da ilk iktisap kapsamındaki bu işlemleri nedeniyle ÖTV mükellefidir.

1.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlarda
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi

uyarınca ÖTV mükellefi, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanları imal,
inşa, ithal edenler veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

Bu malların imalatçılarına ilişkin ÖTV mükellefiyeti, imalat faaliyetine başlanmasından
önce tesis ettirilir. 

1.3. ÖTV Mükellefiyetinin Sona Ermesi
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun10 153 üncü maddesi uyarınca ÖTV

mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler, ÖTV’ye tabi işlemleri bulunmaması nedeniyle ÖTV
mükellefiyetlerinin sona erdirilmesini, bir dilekçe ile bağlı bulundukları vergi dairesine baş-
vurmak suretiyle isteyebilir. Bu dilekçe üzerine mükellefiyet kaydı ilgili vergi dairesince terkin
edilir. 

Ancak Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesi hükmü uyarınca, mükellefin ÖTV’ye
ilişkin mükellefiyet kaydının terkin edilmesi, mükellefin işi bırakmasından önceki döneme iliş-
kin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi, bu tarihten sonra faaliyette bulunduğunun
tespiti halinde, bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme fiilini işleyenler
hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza uygulanmasına da engel teşkil etmez.

2. Vergi Sorumlusu 
2.1. Mükellefin Türkiye İçinde İkametgâhının, İşyerinin, Kanuni ve İş Merkezle-

rinin Bulunmaması Halinde Sorumluluk 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında,

ÖTV mükellefinin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulun-
maması halinde, verginin konusuna giren malları mükelleften teslim alanlar veya adına hareket
edenler, ÖTV’nin beyanı ve ödenmesiyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesinden mükellef gibi
sorumludur.
––––––––––––––––––––––––––––
10 10.01.1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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2.2. Belgesiz Mal Bulundurulması Halinde Sorumluluk
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, fiilî

veya kaydî envanter sırasında Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulunduruldu-
ğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı
için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz
edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın, tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden
hesaplanan ÖTV, alışını belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarh edilir. Bu tarhiyata vergi
ziyaı cezası uygulanır.

Dolayısıyla, bu kapsamda işlem tesis edilebilmesi için, mükellefiyetin veya mükellefi-
yeti gerektirecek faaliyetin bulunması ve söz konusu malların belgesiz olarak bulunduruldu-
ğunun fiili veya kaydi envanter neticesinde tespit edilmesi gerekmekte olup, bu yönde herhangi
bir tespit bulunmadığı sürece mezkûr düzenleme kapsamında ÖTV tarhiyatı yapılmaz.

Öte yandan, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile
ilgili vergi inceleme raporuna dayanılarak ÖTV tarhiyatı yapıldığı takdirde, bu kapsamda ayrıca
alıcıdan ÖTV ve buna ilişkin ceza aranmaz.

Kayıt ve tescile tabi olan taşıtların ilk iktisapları vergilendirildiğinden, henüz Türkiye’de
kayıt ve tescil ettirilmemiş taşıtları belgesiz olarak bulundurduğu tespit edilen motorlu araç ti-
careti yapan mükellefler hakkında, taşıtları ilk iktisap kapsamında kullanmaya başladıklarına
veya aktiflerine aldıklarına ilişkin ayrıca bir tespit olmadığı sürece bu kapsamda işlem tesis
edilmez.

II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Maliye

Bakanlığının, bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile verginin tecilinde
alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin terkinine ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu yetkiye dayanılarak, mezkûr Kanunda yer alan, Kanuna ekli (II) sayılı lis-
tedeki mallara ilişkin istisna ve ihraç kayıtlı teslim uygulamalarının usul ve esasları aşağıda
belirlenmiştir.

A- İHRACAT İSTİSNASI
1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı liste kapsamına giren malların ihracat

teslimleri, Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca; 
• Teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması,
• Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması
şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde ÖTV’den istisnadır.
1.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtların İhracat Teslimleri
Kayıt ve tescile tabi olan taşıtlardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların ÖTV

mükellefleri tarafından ihracında Türkiye’de ilk iktisap söz konusu olmadığından, bu malların
ihracı ÖTV’nin konusuna girmez, ihraç edilen bu taşıtlara ilişkin beyanname de verilmez.

1.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtların İhracat Teslimleri
Kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtların, imalatçıları (ÖTV mükellefleri) tarafından yurt

dışındaki müşterilere teslim edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkması
halinde bu teslim ÖTV’den müstesnadır. 

“Yurt dışındaki müşteri” tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında
olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade
eder. 
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Taşıtların, imal veya inşa edenler tarafından, yurt dışındaki büro, temsilcilik, acente veya
benzeri kuruluşlarına buralarda kullanılmak veya satılmak üzere tesliminde de ihracat istisnası
uygulanır.

İhraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden Türkiye’deki kişi ya da
kuruluşlara veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere
Türkiye’de teslim edilen taşıtlar için ihracat istisnası uygulanmaz. 

İhracat teslimine ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturada, ÖTV hesap-
lanmaz. 

İhracata konu taşıtların yurt dışına çıktığı, gümrük beyannamesinin ilgili gümrük ida-
resi, noter ya da yeminli mali müşavir (YMM) tarafından onaylı örneği ile yurt dışındaki müş-
teri adına düzenlenen faturanın firma yetkililerince aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek
kaşe ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylı fotokopisi, ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV
beyannamesinin verilme süresi içinde bir dilekçe ekinde ÖTV yönünden bağlı olunan vergi
dairesine ibraz edilmek suretiyle tevsik edilir.

2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Taşıtların İhracat Teslimleri
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında, ihraç edi-

len mallara ait alış faturaları veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin
ihracatçıya iade edilmesine imkân tanınmış olup, bu iadeye ilişkin usul ve esasları belirleme
hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bu kapsamda, ÖTV’ye tabi taşıtların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesi, sadece
ÖTV mükelleflerinden satın alınan taşıtlar için söz konusudur. ÖTV uygulanan safhadan son-
raki satıcılardan alınan taşıtların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve taşıtın
fiyatına dâhil edilmiş olan ÖTV iade edilmez.

Örnek: İmalatçı (A)’nın ürettiği taşıtı ÖTV ödeyerek satın alan (B), bu taşıtı ihraç ettiği
takdirde, (A)’nın satış faturasında gösterilen ve yine (A) tarafından beyan edilerek vergi dai-
resine ödenen ÖTV, (B) tarafından iade konusu yapılabilir. Ancak (B)’nin imalatçı (A)’dan
satın aldığı söz konusu taşıtı (C)’ye satması ve (C)’nin bu taşıtı ihraç etmesi halinde, (A) tara-
fından beyan edilen ve (C)’nin satın aldığı taşıtın fiyatına dâhil edilmiş olan ÖTV, iade edilmez. 

Aynı şekilde ÖTV ödenerek ithal edilen taşıtın, ithalatçısı tarafından ihraç edilmesi ha-
linde, gümrük idaresine ödenen ÖTV ithalatçı-ihracatçı tarafından iade konusu yapılabilir. An-
cak,  ÖTV ödenerek ithal edilen taşıtın, ithalatçısından satın alınarak ihraç edilmesi halinde
ise ÖTV iade konusu yapılmaz.

ÖTV ödenerek ithal edilen veya yurt içinden ÖTV mükellefinden satın alınan taşıtın
ihracatında, ödenen ÖTV’nin iadesi için taşıtın, ithalatçısı veya yurt içinden satın alan tarafın-
dan, olduğu gibi (aynen) ihraç edilmiş olması şartı aranır. 

ÖTV’si ödenerek iktisap edilen kayıt ve tescile tabi bir taşıtın, kayıt ve tescilden önce
veya sonra, yukarıda belirtilen şartlar dâhilinde aynen ihracında, alımda ödenen ÖTV’nin iadesi
mümkündür. Kayıt ve tescili yapılmış olan taşıtın, ancak kayıt ve tescili iptal edilerek ihraç
edilmesi halinde ödenen ÖTV iade edilebilir.

İhraç edilen taşıtlara ait ÖTV’nin iadesi, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teb-
liğinde11 belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Standart İade Talep Dilekçesi ile talep edilir.
Söz konusu ÖTV’nin iadesinin talep edilmesi halinde,

• İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV’nin ayrıca gösterildiği fatura veya ben-
zeri belge (ihraç edilen taşıt ithal edilmiş ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ve ver-
ginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzu),
––––––––––––––––––––––––––––
11 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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• İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesi, 
• İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura 
ihracatçının katma değer vergisi (KDV) yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

Gümrük beyannamesi ile gümrük makbuzunun ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tara-
fından onaylı örneği, diğer belgelerin ise aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tat-
biki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi vergi dairesine verilir.

Bu belgelerin vergi dairesine ibrazı üzerine ilgili vergi dairesince, ihraç edilen taşıtın
alımına ait ÖTV’nin, mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine (ithalatta gümrük ida-
resine) ödendiği teyit edilir. Bu teyitten sonra ihraç edilen taşıtlara ait ÖTV, talebe göre, gümrük
beyannameli mal ihracından doğan KDV iadesi ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde (IV/E bölümü hariç) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde nakden
ve/veya mahsuben iade edilir. İhraç edilen taşıtlarla ilgili olarak ÖTV’nin yanı sıra KDV iadesi
de talep edilmiş olması halinde, yukarıda belirtilen belgelerden KDV iadesi için ibraz edilmiş
olanlar mükelleften ayrıca istenilmez, vergi dairesine ibraz edilen belgelerin şef ve müdür yar-
dımcısı tarafından onaylı fotokopileri kullanılır.

3. İhraç Edilen Taşıtların Geri Gelmesi
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi

uyarınca, ÖTV mükelleflerince ihracat istisnası uygulanarak ihraç edilen malların, Gümrük
Kanunu hükümlerine göre geri gelmesi halinde ithalatta ÖTV uygulanmaz. 

Ancak, ihracatçıların ÖTV iadesinden yararlandığı ihracat işlemine konu malların veya
ÖTV ödemeksizin ihraç kaydıyla satın alarak ihraç ettiği malların geri gelmesi halinde, gümrük
idaresince geri gelen mallar için ithalatın yapıldığı tarih itibariyle ÖTV uygulanır. Bu nedenle,
geri gelen taşıtlar için gümrük idaresi tarafından, ihracatçının ÖTV iadesinden veya tecil-terkin
uygulamasından yararlanıp yararlanmadığı, yararlanmışsa yararlandığı tutar ihracatçının bağlı
olduğu vergi dairesinden tespit edilir ve buna göre işlem yapılır. Bu tespit, ithalatçının adı-so-
yadı/unvanı, vergi kimlik numarası/T.C. kimlik numarası, geri gelen taşıtın markası, tipi, şasi
ve motor numarası, ilgili bulunduğu gümrük beyannamesinin tarih ve sayısı ile diğer gerekli
bilgiler ilgili vergi dairesine aktarılmak suretiyle yapılır.

İhraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin olarak, ihraç kaydıyla teslimde bulunan mü-
kellefin tecil edilen vergisi henüz terkin edilmemişse, ihracatçının ÖTV’yi gümrük idaresine
ödediğinin tevsiki üzerine, vergi dairesince tecil edilen vergi gecikme zammı uygulanmaksızın
terkin edilir. 

Öte yandan, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların motorlu araç
ticareti yapanlar tarafından satılmak üzere ithali verginin konusuna girmediğinden, bu kap-
samdaki malların ihracından sonra geri gelmesi halinde ÖTV uygulanmayacağı tabiidir.

4. Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Kanuna

ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinde ÖTV istisnası uygulanabilmesi için;
• Teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması,
• Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması
şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm gereğince, yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimlerde, teslimin yurt

dışındaki müşteriye yapılması şartı gerçekleşmediğinden, ihracat istisnası uygulanmaz.
Öte yandan, serbest bölgelerden yurt dışına yapılan teslimler ÖTV’den müstesnadır.

Serbest bölgelerden yurt dışına yapılan teslimlerde, gümrük beyannamesi düzenlenmemesi ne-
deniyle, (II) sayılı listedeki taşıtların serbest bölgeden ihracatı, serbest bölgeye giren mallar
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için düzenlenen gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresince onaylı serbest bölge işlem
formları ile tevsik edilir. Dolayısıyla, söz konusu belgeler de ihracatın tevsikinde veya iade ta-
lebinde, ibrazı gerekli diğer belgelerle birlikte KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine ve-
rilir.

5. Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler 
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun12 12 nci maddesinin

(1) numaralı fıkrasındaki, yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılan teslimlerin ihracat tes-
limi sayılacağına dair hükümler, Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer almamaktadır. 

Dolayısıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası
gereğince, yetkili gümrük antreposu işleticilerine yapılan teslimlerde ÖTV yönünden ihracat
istisnası uygulanmaz.

6. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler 
Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamındaki,

“Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)” ile “Yolcu
Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)” uygu-
lamalarına ilişkin olarak mezkûr Kanun ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
yer alan düzenlemelerin ÖTV uygulaması bakımından geçerliliği bulunmamaktadır.

Bu nedenle Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ÖTV kapsamına giren malların tes-
liminde ÖTV istisnası uygulanmaz veya tahsil edilen ÖTV iade edilmez.

B- DİPLOMATİK İSTİSNA
1. Kapsam 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listede

yer alan malların, 
• Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikle-

rine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,
• Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların

diplomatik haklara sahip mensuplarına, 
• Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçe-

vesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de görevde bulundukları süre
içerisinde

kendi ihtiyaçları için teslimi ve bunlar tarafından ithali veya ilk iktisabı ÖTV’den is-
tisnadır.

2. İstisnadan Yararlanabilecekler
İstisnadan, 
• Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri,

konsoloslukları ve bunların diplomatik statüyü haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplo-
masi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları,

• Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların
diplomatik haklara sahip mensupları,

• Ev sahibi ülke anlaşması veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan anlaşmalar kapsamında, Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşların yö-
netici kadrolarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları 

yararlanabilir.
––––––––––––––––––––––––––––
12 02.11.1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Bu istisna uygulamasında, istisnadan yararlanacak olanların kapsamı Dışişleri Bakanlığı
ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir.

3. İstisnadan Yararlananlara Belge Verilmesi
İstisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlara Dışişleri Bakanlığınca, ÖTV istisnasından ya-

rarlanacakları taşıtları gösteren bir belge verilir. Bu belge ÖTV mükellefine veya ithalde güm-
rük idaresine verilmek üzere düzenlenir. 

4. İstisna Uygulaması
Bu istisna, (II) sayılı listedeki taşıtlardan; kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında,

kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithalinde veya ÖTV uygulanmadan önce ÖTV mükellef-
lerinden alımında uygulanır. 

İstisna uygulamasından yararlanmak isteyen kişi veya kuruluşlarca, işlemi yapacak olan
ÖTV mükelleflerine veya gümrük idaresine, Dışişleri Bakanlığınca verilen belge ibraz edilerek
bu işlemde ÖTV uygulanmaması talep edilir. ÖTV mükellefleri veya gümrük idarelerince, ken-
dilerine ibraz edilen belgedeki bilgilere, düzenledikleri faturada veya gümrük makbuzunda yer
verilir. Bu suretle yapılan teslimler veya ithalat için ÖTV hesaplanmaz ve tahsil edilmez. 

ÖTV mükelleflerince, bu kapsamda teslim edilen taşıta ait bilgiler ile bedeli, teslim ta-
rihi ve alıcıya ait bilgilerin yer aldığı ve yanına kaşe tatbik edilerek imzalanan söz konusu bel-
genin bir fotokopisi, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza
edilir ve talep edilmesi halinde ibraz edilir.

ÖTV mükellefleri, diplomatik istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tu-
tarını, fatura bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen
faturada “ÖTV Kanununun 6 ncı Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edil-
meyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

İstisna uygulanarak teslim edilen kayıt ve tescile tabi taşıtlar için de mükellefler tara-
fından (2A) numaralı ÖTV Beyannamesi verilir, ancak beyannamede ÖTV hesaplanmaz.

İstisnadan yararlanan kişi veya kuruluşun mükellefe verdiği Dışişleri Bakanlığı yazısı-
nın ve işleme ilişkin olarak düzenlenen faturanın, aslının aynı olduğu işletme yetkililerince im-
zalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış fotokopileri, bu istisna kapsamındaki işleme iliş-
kin beyanı ihtiva eden (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin verildiği günü takip eden günün
mesai saati bitimine kadar, (2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin ise verilme süresi içinde, bir
dilekçe ekinde vergi dairesine verilir.

5. Sorumluluk
Bu istisna uygulamasında, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilme-

mesi suretiyle istisna kapsamında taşıt teslim edilmesi halinde ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı
cezası ve gecikme faizi ile birlikte, ÖTV mükelleflerinden aranır.

C- DİĞER İSTİSNALAR
1. Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı ben-

dinde düzenlenen, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların malul veya en-
gelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabında uygulanan istisnaya
ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

1.1. Tanımlar
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi

uygulamasında;
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Engelli sağlık kurulu raporu: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Veri-
lecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik13 (veya raporun alındığı tarihte yürürlükte
olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat) çerçe-
vesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan engelli sağlık kurulu raporunu,

Engellilik derecesi (oranı): Engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili yö-
netmelik/mevzuat ile belirlenen esaslara göre tespit edilen, engellilik durumu itibarıyla tüm
vücut fonksiyon kaybı oranını veya bu orana karşılık gelen derecelendirmeyi, 

Teknik belge: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya adı geçen Bakanlık tarafından
görevlendirilmiş kuruluşlarca yetki verilen makine mühendisleri tarafından “Araçların İmal,
Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik”14 hükümlerine uygun ve yapılan tertibatı/tertibatları
belirtir şekilde düzenlenen ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanan belgeyi,

Ekspertiz raporu: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun15 2 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımı yapılan ve ruhsatname sahibi sigorta eksperleri
tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen raporu

ifade eder.
1.2. Engellilik Derecesi %90 veya Üzerinde Olanların Taşıt Alımlarında İstisna 
1.2.1. Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulaması
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı ben-

dinin (a) alt bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan,
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, 

• 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sa-
hip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,

• 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında mo-
tor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,

• 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosik-
letlerin  

engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından beş yılda
bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak
için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz. 

Yetkili sağlık kurumlarından alınmış, engellilik derecesinin %90 veya daha fazla oldu-
ğuna dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin ÖTV mükellefine
ibraz edilmesi suretiyle, taşıtın ilk iktisabında ÖTV uygulanmaması talep edilir. ÖTV mükel-
lefleri, bu istisna kapsamındaki taşıt tesliminde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dâhil
etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada “ÖTV Kanununun
7/2 Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................
TL’dir.” şerhi ile gösterir.

İstisna uygulanarak ilk iktisap kapsamında teslim edilen taşıtlar için de mükellefler ta-
rafından (2A) numaralı ÖTV Beyannamesi verilir, ancak beyannamede ÖTV hesaplanmaz.

Satış faturasının, aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik
edilerek onaylanmış fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği
taşıtların ilk iktisabının yapıldığı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından (2A) numaralı ÖTV
Beyannamesinin verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde
beyannamenin verildiği vergi dairesine verilir.
––––––––––––––––––––––––––––
13 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
14 28.11.2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
15 14.06.2007 tarihli ve 26552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek istisna uygulandığını
gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir. 

1.2.2. Taşıtta Tadilat Aranan İstisna Uygulaması
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı ben-

dinin (b) alt bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonu kapsamında vergi-
lendirilen;

• Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi
istiap haddinin %50'sinin altında olan taşıtların,

• Sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtların
engellilik durumlarının taşıtları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli san-

dalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu, yetkili sağlık kurumundan
alınmış engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla
olan malul veya engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı
ÖTV’den istisna edilmiştir. Taşıtta, ilk iktisaptan önce tekerlekli sandalye veya sedye ile binil-
mesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptırılması zorunludur. 

(II) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyonu sırası kapsamında vergilendirilen; motor si-
lindir hacmi 2.800 cm³'ü aşan taşıtlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen ta-
şıtlar, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları ve arazi
taşıtlarının ilk iktisabında bu istisnadan yararlanılamaz.

Dolayısıyla bu istisna kapsamında, 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan panelvan,
kombi gibi hem yük hem yolcu taşımacılığında kullanılabilen çok amaçlı taşıtlar ile sürücü dâ-
hil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtların ilk iktisabı yapılabilir. 

Ayrıca, fabrika çıkışı veya ithali sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olarak yapılan ve ta-
şıtın “Araç Tip Onayı Belgesi”ne uygun, tamamlanmış araç uygunluk belgesinde de bu teknik
özelliği belirtilen taşıtlardan, istisnadan yararlanabilen malul veya engellilerce engellilik du-
rumlarına uygun olarak tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine
imkân sağlayacak şekilde mezkûr düzenleme kapsamında yaptırılan tadilata bağlı olarak oturma
yeri sayısı düşürülen taşıtların ilk iktisabı da bu düzenleme kapsamındadır. 

Bunun yanı sıra, 10 veya üstü oturma yerine sahip taşıtların, mezkûr düzenleme çerçe-
vesinde yaptırılan tadilat sonucu, istisna kapsamındaki taşıtlar haline getirilmesi suretiyle ilk
iktisaplarının yapılması halinde de diğer şartların sağlanmasına bağlı olarak, söz konusu istisna
düzenlemesinden yararlanılabilir. 

Mezkûr istisnadan, yalnızca engellilik durumları sürücü olmalarını engelleyecek nite-
likte olan, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerektiğini ve engellilik
derecesinin %90 veya üzeri olduğunu engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen malul veya
engelliler yararlanabilir.

Yukarıda belirtilen mahiyetteki engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı
örneği ÖTV mükellefine ibraz edilmek suretiyle bu işlemde ÖTV uygulanmaması talep edilir.
ÖTV mükellefleri, bu istisna kapsamındaki taşıt tesliminde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura
bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada
“ÖTV Kanununun 7/2 Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen
ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

İstisna uygulanarak ilk iktisap kapsamında teslim edilen taşıtlar için de mükellefler ta-
rafından (2A) numaralı ÖTV Beyannamesi verilir, ancak beyannamede ÖTV hesaplanmaz.
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Satış faturasının, aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik
edilerek onaylanmış fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporunun ve taşıtın yukarıda belirtilen
kapsamda tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği, taşıtların ilk ikti-
sabının yapıldığı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin
verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde beyannamenin
verildiği vergi dairesine verilir.

Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek istisna uygulandığını
gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir.

Söz konusu istisna düzenlemesi gereğince yukarıda belirtilen kapsamda yapılan tadi-
latlar nedeniyle, Tebliğin (IV/Ğ) bölümü çerçevesinde ek ÖTV tarhiyatı yapılmayacağı tabiidir.

1.3. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı ben-

dinin (c) alt bendi uyarınca, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük
Tarife Cetvelinin,

• 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sa-
hip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,

• 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında mo-
tor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,

• 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosik-
letlerin  

bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran ma-
lul veya engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. 

İstisnadan yararlanmak için taşıtın, özel tertibatlı olması ve malul veya engelli tarafın-
dan bizzat kullanılabilecek durumda olması şarttır.

Bu uygulamada, taşıtı hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile
vites kolu kabul edilir. İlk iktisaptan önce hareket ettirici aksamda sabitlenmiş bir şekilde özel
tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin engelliliğiyle uyumlu olması
da zorunludur. 

Sol el ve/veya kolda engelliliği bulunanların, taşıtta hareket ettirici aksam sayılan ma-
nuel vites kolunu engelliliğe uygun olarak direksiyona monte ettirmesi ve benzeri şekilde tadilat
yaptırması veya taşıtın fabrika çıkışında vitesin direksiyonun sağ tarafına sabitlenmiş olması
gibi haller hareket ettirici aksamda özel tertibat olarak kabul edilir.

Direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam si-
lecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin di-
ğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi ve benzeri tadilatlar taşıtı hareket
ettirici aksamda özel tertibat kapsamında değerlendirilmez.

Taşıtın otomatik vitesli olması, engelliliğe uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırıl-
ması şartının aranmasına engel değildir. Dolayısıyla otomatik vitesli taşıtların hareket ettirici
aksamında da kişinin engelliliğine uygun olarak sabitlenmiş özel tertibat yaptırılması gerek-
mektedir. Örneğin, sağ ayağı ampute olan bir engellinin, fren ve gaz pedalında özel tertibat
yaptırmadan otomatik vitesli taşıtı kullanması mümkün olmadığından, ancak anılan tertibatın
yaptırılması halinde otomatik vitesli bir taşıt bakımından istisnadan faydalanılabilir. 

Öte yandan, manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlen-
miş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler bakımından, otomatik
vitesli taşıtlar, özel tertibatlı taşıt olarak kabul edilir.
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Engellilik durumunun tevsikinde ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporu, ma-
luliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca
hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli taşıtların) kullanıla-
bileceğine dair değerlendirmeyi içermeli ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde
açık olmalıdır.

Engellilik derecesi %90'ın altında olanlarda, aranan şartları haiz olmak koşuluyla belli
bir engellilik derecesine sahip olunması şartı aranmaz. 

Öte yandan engellilik durumu, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında
tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olmalıdır. Örneğin, sağ veya sol el parmaklardan
herhangi bir ya da birkaçının olmamasına rağmen vitesin değiştirilmesine engel, vites kolunda
tadilat yaptırılmasını gerektirecek bir durumun bulunmaması halinde manuel veya otomatik
vitesli taşıt alımında istisna uygulanmaz.

Özel tertibatlı veya özel tertibat yaptırılan taşıtların maluliyeti veya engelliliği ile kul-
lanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği ile “H” sınıfı
sürücü belgesinin ÖTV mükellefine ibraz edilmesi suretiyle, taşıtın ilk iktisabında ÖTV uygu-
lanmaması talep edilir. ÖTV mükellefleri, bu istisna kapsamındaki taşıt tesliminde hesaplanan
ÖTV tutarını, fatura bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı dü-
zenlenen faturada “ÖTV Kanununun 7/2 Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline
Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

İstisna uygulanarak ilk iktisap kapsamında teslim edilen taşıtlar için de mükellefler ta-
rafından (2A) numaralı ÖTV Beyannamesi verilir, ancak beyannamede ÖTV hesaplanmaz. 

Beyannamenin verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe
ekinde;

• Alıcının (malul veya engellinin), maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan
taşıtları kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği,

• Bizzat kullanım amacıyla, taşıtın hareket ettirici aksamında engelliliğe uygun olarak
tadilat yapıldığına dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

• Alıcının (malul veya engellinin) “H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,
• Satış faturasının, aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik

edilerek onaylanmış fotokopisi
mükellef tarafından, beyannamenin verildiği vergi dairesine verilir. Otomatik vitesli ta-

şıtların özel tertibatlı olarak kabul edildiği hallerde, beyannamenin verildiği vergi dairesine,
taşıtın engelliliğe uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine taşıtın otomatik vitesli
olduğuna dair uygunluk belgesinin aslı veya noter onaylı örneği verilir. Vites kutusuna ait bil-
gilere uygunluk belgesinde yer verilmeyen taşıtlarda, uygunluk belgesi yerine taşıtın otomatik
vitesli olduğuna dair ÖTV mükellefinden yazılı beyan alınır.

Vergi dairesince beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek, taşıtın, ibraz edilen
raporda yazılı engelliliğe uygun özel tertibatlı olduğu tespit edilir. Bu tespit üzerine, istisna
uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir. 

1.4. İstisna Kapsamında İlk İktisabı Yapılan Taşıtların Hurdaya Çıkarılması Ha-
linde İstisna

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı ben-
dinin (d) alt bendiyle, söz konusu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki taşıtların aynı
alt bentlerde belirtilen malul ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra beş yıl geçmeden
deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya
çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki taşıtları hurdaya çıkaran malul ve engelliler tara-
fından yeni bir taşıtın ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir. 
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Bu şekilde istisnadan yararlanmak isteyen malul ve engellinin, istisnadan yararlanarak
ilk iktisabını yaptığı taşıtın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale
geldiğini tevsik eden ekspertiz raporu ile “hurdaya çıkarılmıştır” damgası vurularak kayıt ko-
nulan tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini ibraz etmesi şartıyla, durumuna göre
Tebliğin (II/C/1.2 ve 1.3) bölümünde yapılan açıklamalara göre işlem yapılır ve aranan şartları
haiz olması kaydıyla ilk iktisabını yapacağı yeni taşıt için de ÖTV istisnası uygulanır.

Söz konusu belgeler, diğer belgelerle birlikte, taşıtların ilk iktisabının yapıldığı motorlu
araç ticareti yapanlar tarafından, (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin verildiği günü takip
eden günün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde beyannamenin verildiği vergi daire-
sine verilir.

Bu kapsamda ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan ikinci taşıtın ilk iktisap tari-
hinden itibaren beş yıl geçmedikçe, bir başka taşıtın iktisabında Kanunun 7 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında ÖTV istisnası uygulanmaz.

Deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle
bu bölümdeki şartlar dâhilinde hurdaya çıkarılan taşıt ile taşıtın sahibi malul ve engelliye ilişkin
bilgiler (T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, ana ve baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgâh
adresi, taşıtın cinsi, markası, tipi, modeli, silindir hacmi, şasi numarası, ilk iktisap tarihi, hur-
daya ayrıldığı tarih) ilgili vergi dairesi müdürlüğünce, belgelerin kendilerine ibraz tarihinden
itibaren üç iş günü içinde e-vdo sistemine girilir. 

1.5. Ortak Hususlar
İlk iktisabında ÖTV istisnası uygulanan taşıtlar için istisnadan yararlanan malul veya

engelli adına düzenlenen faturada ÖTV gösterilmez. Bu taşıtların kayıt ve tescilini yapanlar
tarafından, taşıt sahibinin faturada ve “ÖTV Ödeme Belgesi”nde alıcı olarak gösterilen malul
veya engelli olduğunun tespit edilmesini takiben kayıt ve tescil işlemi yapılır.

Malul veya engellilerin bu istisna kapsamında ithal edeceği taşıtlar için de Tebliğin
ilgili bölümlerinde belirtilen belgelerin gümrük idaresine ibrazı üzerine istisna uygulanabilir.

Motorlu araç ticareti yapanlar, istisna kapsamında taşıt almak isteyen malul veya en-
gellinin daha önce bu istisnadan yararlanıp yararlanmadığını, yararlanmış ise istisnadan yarar-
landığı tarihten itibaren (ay bazında) beş yıl geçip geçmediğini, Gelir İdaresi Başkanlığı web
adresinde yer alan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından temin edilen bilgileri de içerecek şe-
kilde oluşturulan “İnternet Vergi Dairesi/Sorgulamalar/Engellilik İstisnası Bilgileri” bölümün-
den sorgulayabilirler. Bu kapsamda, istisnadan faydalanarak taşıt ithal edenlerin kimlik bilgileri
(T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, ana ve baba adı, doğum yeri ve tarihi) ile ithal edilen taşıtın
özelliklerini (G.T.İ.P. numarası, cinsi, markası, tipi, modeli, motor silindir hacmi, şasi numarası)
ve ithalat tarihini içeren liste Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce
en geç ithalat tarihini takip eden ayın sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir. Söz
konusu sorgulama için motorlu araç ticareti yapan mükellefler tarafından, varsa mevcut kulla-
nıcı kodu, parola ve şifreleri kullanılır; yoksa bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı
kodu, şifre ve parola alınır. Bu şekilde yapılacak sorgulamalarda, "Sorgulamalar" bölümünden
"Engellilik İstisnası Bilgileri" bölümü seçilir. Engellilik istisnasından yararlanma durumu sor-
gulanacak kişinin T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası yazılmak suretiyle sorgulama
yapılır. Motorlu araç ticareti yapanlar ile istisnadan yararlanmak isteyen malul veya engelliler
arasında sorgulama bilgilerine ilişkin ihtilaf doğması halinde, ilgili vergi dairesinden bilgi alı-
nabilir. 

Bu istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan taşıtın ilk iktisap tarihinden itibaren
beş yıl geçmeden satışı veya devrinde, ÖTV’sinin ödenmiş olması, söz konusu taşıtın ilk ikti-
sabından itibaren beş yıllık süre içinde ilk iktisabı yapılacak diğer bir taşıt için istisnadan ya-
rarlanmayı sağlamaz. 
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Bu istisna kapsamında ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra, istisnadan
yararlanan kişinin, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında
iktisap edeceği bir başka taşıt için de ÖTV istisnası uygulanması mümkün olup, bu şekilde is-
tisnadan yararlanılabilmesi için eldeki taşıtın satılması veya devri aranmaz. 

İstisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın beş yıllık süre dolmadan Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı mal kapsamında iade edilerek,  aynı nite-
likleri haiz yeni bir taşıtın iktisabı halinde, söz konusu taşıt için de istisna uygulanması müm-
kündür. Bu durumda, beş yıllık sürenin başlangıcı, yeni alınan taşıtın ilk iktisabı tarihinden iti-
baren başlar.

Bununla birlikte, malul veya engellinin ölümünden sonra, mirasçılara veraset yoluyla
intikal eden taşıtın, ayıplı mal kapsamında olması nedeniyle mirasçılar tarafından satıcıya iade
edilmesi ve bunun karşılığında yeni bir taşıtın iktisap edilmek istenmesi halinde, yeni taşıtın
mirasçılar tarafından ilk iktisabında istisna kapsamında işlem tesis edilmez.

Malul veya engelli tarafından iktisabı yapılan taşıtın kayıt ve tescil ettirilmeden malul
veya engellinin vefat etmesi durumunda, mezkûr istisna uygulamasından yararlanılamaz. Bu
durumda, taşıtın mükellefe iade edilmemesi halinde, mirası reddetmeyen varis/varisler tara-
fından kayıt ve tescilden önce taşıta ait ÖTV beyan edilip ödenir.

Malul veya engelli tarafından ÖTV’den istisna olarak ithal edilen taşıtın, ithalat tari-
hinden itibaren beş yıllık süre geçmeden Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) nu-
maralı bendinden yararlanılamaz.

Engellilere, engelli sağlık kurulu raporu verilmesine dair ilgili mevzuatın değişmesi
halinde, değişiklik tarihinden önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan engelli sağlık kurulu
raporları ÖTV istisnası uygulamasında geçerlidir. Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun
yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış sağlık kurulu raporlarına dayanılarak bu istisna kapsa-
mında işlem tesis edilmez.

Malul veya engellinin, birden fazla engelli sağlık kurulu raporunun bulunması halinde,
en son tarihli rapor bu uygulamada dikkate alınır. Malul veya engelli tarafından geçerli raporun
ibraz edilmediğinin tespiti ve ibraz edilmeyen en son tarihli raporun da ilgili istisna uygula-
masında aranılan mahiyette olmaması durumunda, ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı cezası ve
gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranır.

Engelli sağlık kurulu raporunda, raporun süresiz olduğunun belirtilmesi halinde her-
hangi bir tarihle sınırlı olmaksızın; belirli süre içinde geçerli olduğunun belirtilmesi halinde,
raporun süresinin bitimine altı aydan az bir süre kalmaması kaydıyla, bu süre içinde, ilk iktisabı
yapılacak taşıtlar bakımından söz konusu raporlara dayanılarak istisnadan yararlanılabilir. 

Süreli raporlara dayanılarak istisnadan yararlanılması halinde, raporun süre bitiminde
ÖTV istisnasının devamı için yeni rapor ibrazı aranmaz. 

Malul veya engelliler tarafından ibrazı zorunlu engelli sağlık kurulu raporunun örneği
ile şekli ve içeriğine ilişkin açıklamalar, söz konusu raporun verilmesine dair ilgili mevzuatla
belirlenmiş olup, rapor tarihi dikkate alınmak suretiyle bu tarihte geçerli mevzuatla yapılan
belirlemeler çerçevesinde raporun uygun olup olmadığı vergi dairesince tespit edilir. Bu kap-
samda, engelli sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarının kontrolü de Sağlık
Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılır.

İstisnadan, Türkiye’de ikamet eden ve ikamet tezkeresine sahip yabancı ülke vatandaş-
ları ile yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu mavi kart sahipleri de yararlanabilir. Bunların
da aranan şartları haiz olmaları ve belgeleri ibraz etmeleri gerektiği tabiidir. Ancak yurt dışından
alınan ehliyet ve/veya rapora dayanılarak bu istisna uygulaması kapsamında işlem tesis edile-
mez. 
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İstisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, engelli kişi tarafından bizzat kullanılması;
engelli kişinin taşıtı bizzat kullanmasının mümkün olmaması halinde ise sürekli olarak istifa-
desine sunulması gerekmektedir. Taşıtın, zorunlu sebepler dışında, engelli tarafından bizzat
kullanılmadığının veya engellinin taşıtı bizzat kullanamayacak durumda olması halinde taşıtın
bariz bir şekilde engellinin istifadesine sunulmadığının tespiti halinde, istisna şartlarının ihlal
edildiği kabul edilir ve ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile
birlikte malul veya engelliden aranır. Ayrıca, taşıtın ilk iktisabında yaptırılan hareket ettirici
aksamın, sonradan söküldüğünün tespit edilmesi halinde de aynı yönde işlem tesis edilir. Söz
konusu durumlara ilişkin tespitlerin, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra ya-
pılması halinde, ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV ile ilgili olarak herhangi bir işlem tesis edilme-
yeceği açıktır.

1.6. Sorumluluk
Bu istisna uygulamasında, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilme-

mesi suretiyle istisna kapsamında taşıt teslim edilmesi halinde ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı
cezası ve gecikme faizi ile birlikte, Tebliğin (II/C/1.5) bölümünde malul veya engellinin so-
rumlu tutulduğu durumlar hariç, motorlu araç ticareti yapanlardan aranır. 

Öte yandan muvazaaya dayanan bir ilişki içerisinde engelli kişi adına taşıt iktisap edil-
diğinin tespiti halinde ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile bir-
likte müştereken ve müteselsilen işleme taraf olanlardan (adına taşıt iktisap edilen engelli, en-
gelli adına alıp fiilen kendi istifadesine kullanan ile durumdan haberdar olması şartıyla motorlu
araç ticareti yapan kişiden) aranır.

2. Türk Hava Kurumunun Alımlarında İstisna
2.1. Kapsam
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı ben-

dinin (a) alt bendine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan uçak ve helikopterlerin Türk
Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. 

2.2. İstisna Uygulaması
İlk iktisabı yapılmak istenen uçak veya helikopterin istisna kapsamında Türk Hava Ku-

rumuna teslimine yönelik, adı geçen Kurum tarafından ÖTV mükellefine hitaplı bir yazı verilir.
ÖTV mükellefleri tarafından, kendilerine verilen ve istisna talebini içeren yazı, Vergi Usul Ka-
nununun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza edilir ve talep edilmesi halinde
ibraz edilir. Kurum tarafından bu kapsamda ithalat yapılması halinde söz konusu yazı aran-
maz.

İstisna kapsamında bu taşıtları Kuruma teslim edenler söz konusu yazıya istinaden, it-
halat işlemlerini gerçekleştiren gümrük idareleri ise herhangi bir yazı aramaksızın istisna kap-
samında işlem tesis eder.

ÖTV mükellefleri, istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura
bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada
“ÖTV Kanununun 7/3-a Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen
ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

İstisna uygulanarak ilk iktisap kapsamında teslim edilen uçak ve helikopterler için de
mükellefler tarafından ÖTV beyannamesi verilir, ancak beyannamede ÖTV hesaplanmaz. Ku-
rumdan alınan yazı ile satış faturasının aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki
ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi ÖTV mükelleflerince bir dilekçe
ekinde beyannamenin verildiği vergi dairesine verilir. 

Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek, istisna uygulandığını
gösteren, kayıt ve tescile tabi taşıtlara ait  “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir.
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3. Başbakanlık Merkez Teşkilatının Alımlarında İstisna
3.1. Kapsam
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı ben-

dinin (b) alt bendine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan taşıtların, Başbakanlık merkez
teşkilatı tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. 

3.2. İstisna Uygulaması
Taşıtın istisna kapsamında Başbakanlığa teslimine yönelik olarak, Başbakanlık tarafın-

dan ÖTV mükellefine hitaplı bir yazı verilir. ÖTV mükellefleri tarafından, kendilerine verilen
ve istisna talebini içeren yazı, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince
muhafaza edilir ve talep edilmesi halinde ibraz edilir. Başbakanlık tarafından bu kapsamda
ithalat yapılması halinde söz konusu yazı aranmaz.

İstisna kapsamındaki taşıtları Başbakanlık merkez teşkilatına ilk iktisap kapsamında
teslim edenler ile bu taşıtlara ait ithalat işlemlerini gerçekleştiren gümrük idareleri tarafından
ÖTV uygulanmaksızın işlem yapılır. Ancak, söz konusu taşıtların Başbakanlığa bağlı, ilgili,
ilişkili kurul, kurum veya kuruluşlar tarafından ilk iktisabı genel hükümler çerçevesinde ver-
gilendirilir. 

ÖTV mükellefleri, istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura
bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada
“ÖTV Kanununun 7/3-b Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen
ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

İstisna uygulanarak teslim edilen taşıtlar için de mükellefler tarafından ÖTV beyanna-
mesi verilir, ancak beyannamede ÖTV hesaplanmaz. Başbakanlıktan alınan yazı ile satış fatu-
rasının aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma
yetkililerince onaylı fotokopisi ÖTV mükelleflerince bir dilekçe ekinde beyannamenin verildiği
vergi dairesine verilir. 

Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek istisna uygulandığını
gösteren, kayıt ve tescile tabi taşıtlara ait “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir.

4. Petrol Arama Faaliyetinde Kullanılmak Üzere Taşıt Alımlarında İstisna
4.1. Kapsam
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı ben-

dinin (c) alt bendine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan Türk Gümrük Tarife Cet-
velinin, 

• 8701.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan “Yarı römorklar için çekicilerin”,
• 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların”,
• 87.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “Özel amaçlı motorlu taşıtların (insan veya

eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar,
itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum,
gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)
(İtfaiye taşıtları hariç)”,

• 87.09 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “Fabrika, antrepo, liman veya hava liman-
larında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden
hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekicilerin”

münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstes-
nadır. 
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4.2. İstisna Uygulaması
İstisna, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun16 muhtelif maddelerinde

belirtilen bir petrol hakkı sahibi, temsilcisi veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş
müteahhidinin hak sahibi adına yaptığı ilk iktisaplarda uygulanır. 

Bu uygulama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından (Petrol İşleri Genel Müdürlü-
ğünden), petrol arama faaliyetinde bulunduklarına dair belge almış kuruluşlar için geçerlidir. 

İstisna kapsamında taşıt alımından önce, bu alımların petrol arama faaliyeti için gerek-
liliği ve münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılacak nitelikte olduğunun Petrol İşleri
Genel Müdürlüğünce uygun görülmesi gerektiğinden, söz konusu taşıtlar için ön izin alınır.
Bu kapsamda, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, talepleri üzerine petrol hakkı sahibine,
temsilcisine veya Genel Müdürlükçe kabul edilmiş müteahhide, istisna kapsamına giren taşıt
alımlarında kullanılmak üzere örneği Tebliğ ekinde, petrol arama şirketleri için (EK:2A), petrol
arama şirketlerinin müteahhitleri için (EK:2B) olarak yer alan “ÖTV İstisna Belgesi” verilir.
Adı geçen Genel Müdürlüğe, istisna kapsamında alınmak istenen taşıtın Türk Gümrük Tarife
Cetvelinde sınıflandırıldığı tarife pozisyonu veya G.T.İ.P. numarasını tevsik eden belgelerle
birlikte başvurulur.

İstisna belgesi sahibi tarafından bu belgenin aslı veya noter onaylı bir örneği ÖTV mü-
kelleflerine verilir ve istisna kapsamına giren alımlarında ÖTV uygulanmaması talep edilir.
ÖTV mükellefleri, istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını fatura bedeline
dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada “ÖTV Ka-
nununun 7/3-c Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı
................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

Petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşıt ithalinde istisna, uygulamadan ya-
rarlanan mükellefin ithalat öncesinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ithal faturasını ibraz
ederek ithalat izni alması suretiyle uygulanır. Bu durumda, münhasıran petrol arama faaliye-
tinde kullanılmak üzere ithal edilecek taşıtlar için Tebliğ ekinde (EK:2C) olarak yer alan ithal
müsaadeleri, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce “ARAMA” ibaresine yer verilmek suretiyle
düzenlenir. Her bir ithalatta, ithal edilecek taşıtlara ilişkin bilgileri (marka, model, şasi ve motor
numarası, motor hacmi, taşıt türü) içeren faturalar Genel Müdürlükçe onaylanır.

İstisna uygulanarak teslim edilen taşıtlar için de mükellefler tarafından ÖTV beyanna-
mesi verilir, ancak beyannamede ÖTV hesaplanmaz. Satış faturasının aslının aynı olduğuna
dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotoko-
pisi, kendilerine verilen istisna belgesinin onaylı bir örneği ile birlikte ÖTV mükelleflerince
bir dilekçe ekinde beyannamenin verildiği vergi dairesine verilir. 

Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek istisna uygulandığını
gösteren, kayıt ve tescile tabi taşıtlara ait “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir.

ÖTV mükellefleri tarafından, kendilerine verilen istisna belgesi, Vergi Usul Kanununun
muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza edilir ve talep edilmesi halinde ibraz edilir.

4.3. Sorumluluk
Bu istisna uygulamasında, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilme-

mesi suretiyle istisna kapsamında taşıt teslim edilmesi halinde ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı
cezası ve faizlerden teslimi yapan mükellefle birlikte teslim yapılan alıcı da müteselsilen so-
rumludur.
––––––––––––––––––––––––––––
16 11.06.2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Şartların baştan taşınmadığının ya da daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa
uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim yapılan
alıcıdan aranır.

5. İthalat İstisnaları
5.1. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) Nu-

maralı Bendi Uygulaması
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi

uyarınca, Gümrük Kanununun;
• 167 nci maddesine [5 numaralı fıkrasının (a) bendi ile 7 numaralı fıkrası hariç olmak

üzere],
• Geçici ithalat rejimine, 
• Hariçte işleme rejimine,
• Geri gelen eşyaya
ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan malların

ithali ÖTV’den istisnadır. 
Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca,

gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşyadan, yerleşim yerlerini Türkiye
Gümrük Bölgesine nakledenlere ait, alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış
motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının ithali gümrük vergisinden muaftır. Ancak, söz
konusu düzenleme, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6)
numaralı bendinde yer alan parantez içi hükümle ithalat istisnalarından hariç tutulduğundan,
yerleşim yerlerini Ülkemize nakleden gerçek kişilerin, yanlarında getirdikleri (II) sayılı liste
kapsamındaki taşıtlar dolayısıyla, ilgili gümrük idaresine ÖTV beyan edilmesi ve ödenmesi
gerekir.

Kanuna ekli listelerdeki mallardan Gümrük Kanununun geri gelen eşyaya ilişkin hü-
kümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali ÖTV’den de
istisnadır. Bununla birlikte, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde düzenlenen
ihracat istisnası ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla tes-
limlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak
Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın
ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya
tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar
kadar teminat gösterilmesi şarttır.

5.2. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (7) Nu-
maralı Bendi Uygulaması

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi
gereğince, Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dâhilde işleme, gümrük kontrolü al-
tında işleme rejimlerine tabi tutulan mallar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hü-
kümlerinin uygulandığı mallar ÖTV’den istisnadır. 

Bu kapsamda, dâhilde işleme rejimi, ihracatı taahhüt edilen ürünlerin elde edilmesinde
kullanılan malların, ithalat vergileri ödenmeksizin ithal edilmesine imkan sağlayan bir rejim
olup, (II) sayılı listede yer alan malların dâhilde işleme rejimi kapsamında ithali, ÖTV’den is-
tisnadır. Ancak, dâhilde işleme rejimi kapsamında olsa dahi; imalatta kullanılan malların yurt
içinden temin edilmesi ile fiilen ihraç edilmeyen malların imalinde kullanılan malların ithal
edilmesi hallerinde bu kapsamda ÖTV istisnası uygulanmaz.
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Ayrıca, Kanunun 16 ncı maddesinde; Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar gereğince
gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV’nin de aynı usule tabi tutu-
lacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, başta Gümrük Kanununun 118 inci maddesi olmak
üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince, gümrük vergisi teminata bağlanarak ithal edilen mal-
lara ait ÖTV de teminata bağlanır. 

Ç- İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasıyla, ihraç edil-

mek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV’nin, mükelleflerce ihracatçılardan
tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk et-
tirilerek tecil edileceği, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından
itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin olunacağı hükme bağ-
lanmıştır.

1. Kapsam
(II) sayılı liste kapsamındaki malların ihraç edilmek üzere ihracatçılara tesliminde he-

saplanan ÖTV’nin ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla, ÖTV mükelleflerinin talebi üzerine
tecil edilmesi mümkündür. 

Bu uygulama, ihracatçının doğrudan ÖTV mükelleflerinden satın aldıkları taşıtların,
olduğu gibi (aynen) ihraç edilmesi halinde geçerlidir.

İhraç kaydıyla yapılacak teslimler için cins, nitelik, tutar veya miktar konusunda bir sı-
nırlama yoktur.

Serbest bölgeye yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmadığından, serbest böl-
geye teslim edilecek taşıtların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında tecil-terkin uygulaması
kapsamında işlem tesis edilemez. Ancak, serbest bölgelerden yurt dışına yapılan ihracat tes-
limleri ÖTV’den müstesna olduğundan, ihraç kaydıyla teslim edilen malların serbest bölgeden
ihraç edilmesi durumunda, serbest bölgedeki alıcıya yapılan teslimlerde tecil-terkin uygulaması
kapsamında işlem yapılması mümkündür.

Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınmakla birlikte, taşıtın sonraki aşamada
tekrar teslime konu edildikten sonra bu aşama tarafından ihracının yapılmış olması halinde, bu
durum tecil-terkin şartlarının ihlal edilmesi sonucunu doğurduğundan buna göre işlem yapılır.
Ancak, merkezi yurt içinde bulunan bir firma tarafından yurt içinden tecil-terkin uygulaması
kapsamında satın alınıp serbest bölgedeki şubesi aracılığıyla ihraç edilen mallara ilişkin olarak
mükellef tarafından beyan edilerek tecil edilen ÖTV, serbest bölgedeki şubenin merkezden ayrı
mükellefiyetinin bulunmaması veya kendi adına müstakilen faaliyet göstermiyor olması kay-
dıyla, terkin edilir. Merkez tarafından serbest bölgedeki şubeye mal gönderimlerinin ilgili diğer
mevzuat gereğince şube adına fatura düzenlenmek suretiyle yapılması bu yönde işlem tesisine
engel teşkil etmez.

2. Verginin Tecili
İhraç kaydıyla teslimde bulunan ÖTV mükellefleri tarafından düzenlenen faturada, taşıt

bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV ayrıca gösterilir ve faturaya, “ÖTV Kanununun 8/2 madde-
sine göre ihraç edilmek üzere teslim edilmiş olup ÖTV tahsil edilmemiştir.” ibaresi yazılır. 

ÖTV beyannamesinde, ihraç kaydıyla yapılan teslim bedeli gösterilir ve bu bedel üze-
rinden hesaplanan, ancak ihracatçıdan tahsil edilmeyen ÖTV beyan edilir. 

Vergi daireleri mükellefin bu beyanına göre gerekli tarhiyat işlemini yaptıktan sonra,
ihraç kaydıyla teslimlere ait ÖTV tutarını tecil eder. 

3. Verginin Terkini
İhraç kaydıyla teslim edilen taşıtların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından

itibaren üç ay içinde ihracının gerçekleşmesi halinde, tecil edilen verginin, 
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• Taşıtın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin, 
• Taşıtın serbest bölgeden ihracında ayrıca örneği Tebliğ ekinde (EK:3) olarak yer alan

“Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Teslimlerine İlişkin Bildirim” ile giriş ve çıkışla ilgili
serbest bölge işlem formlarının 

aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylanmış örneği vergi
dairesine verilmek suretiyle terkini sağlanır.

Ancak bu terkin işleminden önce, ihraç edilen taşıtların serbest bölgeye girişi ve serbest
bölgeden yurt dışına çıkışıyla ilgili serbest bölge işlem formlarındaki bilgiler, vergi dairelerince
ilgili serbest bölge müdürlüğünden teyit edilir. 

4. İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde İhracatın Süresinde Gerçekleşmemesi
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, ih-

racatın bu uygulama kapsamında belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde
tecil edilen vergi, vade tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun17 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte
ÖTV mükellefinden tahsil edilir. Ancak ihracatın Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir se-
bepler nedeniyle süresinde gerçekleşmemiş olması halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği ta-
rihten itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre
ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir. 

Bu çerçevede, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatçıya teslim tarihini takip
eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmemesi halinde, ilgili vergi dairesinden KDV
uygulaması açısından ek süre alınmış olsa dahi, tecil edilen ÖTV gecikme zammı (mücbir se-
beplerin varlığı halinde tecil faizi) ile birlikte tahsil edilir.

5. İhraç Kayıtlı Teslim Edilen Taşıtın ÖTV Mükellefine İadesi
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında

satın alınan taşıtların, gerek Kanunda belirtilen süre (teslim tarihini takip eden aybaşından iti-
baren üç ay) içerisinde gerekse bu süre geçtikten sonra iade edilmesi durumu, tecil-terkin şart-
larının ihlal edilmesi sonucunu doğurduğundan, bu uygulama kapsamında teslim edilen mal-
ların iade edilmesi halinde tecil edilen vergi vade tarihinden itibaren gecikme zammı (mücbir
sebep durumunda tecil faizi) ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilir.

D- İSTİSNALARIN SINIRI
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, ÖTV

ile ilgili istisna veya muafiyetler, ancak Özel Tüketim Vergisi Kanununa hüküm eklenmek veya
bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya
muafiyet hükümleri ÖTV bakımından uygulanmaz. 

Dolayısıyla, söz konusu düzenleme ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce veya
sonra diğer kanunlarla, bu Kanun dışında düzenlenmek suretiyle getirilmiş veya getirilecek
olan istisnaların ÖTV açısından geçersiz olması sağlanmıştır.

Örneğin; bir kurumun kuruluş kanununda alımlarının her türlü vergi, resim, harç, pay
ve fondan muaf olduğuna dair hüküm bulunması, bu kurumun alımlarında ÖTV uygulanmasına
engel teşkil etmez. 

Öte yandan, mezkûr fıkrada, uluslararası anlaşmalardaki ÖTV’ye ilişkin istisna ve mua-
fiyet hükümleri saklı tutulmuş olup, bu hükümler Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile sınırlı ol-
maksızın uygulanır.
–––––––––––––––––––––––––––
17 28.07.1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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E- VERGİ İNDİRİMİ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 9 uncu maddesiyle, vergiye tabi malların, yer aldıkları

listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde, ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca
belirlenen esaslara göre, imal edilen mal için ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle, ÖTV’nin
her mal için bir kez uygulanması öngörülmüştür. 

Buna göre, ÖTV mükelleflerinden vergisi ödenerek satın alınan bir malın aynı listede
yer alan başka bir malın imalinde kullanılması halinde, kullanılan mala isabet eden ÖTV tutarı,
imal edilen malın teslimine ilişkin hesaplanan ÖTV tutarından indirilebilir. 

Bu şekilde indirim konusu yapılabilecek azami ÖTV tutarı, satın alınan mala ait ödenen
ÖTV tutarını aşamayacağı gibi, bu malın girdi olarak kullanılması suretiyle üretilen malın tes-
limine ilişkin hesaplanan ÖTV tutarını da geçemez. 

Bununla birlikte, ÖTV ödenerek satın alınan malın aynı listede yer alan vergiye tabi
başka bir malın imalinde kullanılması sonucu, ödenen verginin tamamının hesaplanan vergiden
indirilememesi durumunda indirilemeyen vergi iade edilmez.

Diğer taraftan, indirim uygulamasından yararlanılabilmesi için imal edilerek teslim edi-
len malın ÖTV’sinin beyan edilmesi gerekir. Ayrıca imal edilen malın istisna kapsamında teslim
edilmesi halinde bu malın imalinde kullanılan mallar için yüklenilen ÖTV'nin indirim konusu
yapılamayacağı tabiidir.

Bu kapsamda, (II) sayılı listede yer alan bir taşıtın imalinde kullanılmakla birlikte, Ka-
nuna ekli diğer listeler kapsamında olan mallar dolayısıyla ödenen ÖTV’nin taşıtın tesliminde
hesaplanan ÖTV’den indirimi mümkün değildir.

Öte yandan, indirim konusu yapılamayan veya indirim yoluyla telafi edilemeyen ÖTV,
ilgili mevzuata göre maliyet veya gider unsuru olarak dikkate alınabilir.

III- MATRAH, ORAN VE MÜTESELSİL SORUMLULUK
A- MATRAH 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca, Ka-

nuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahı; kayıt ve tescile tabi olanların ilk ik-
tisabında, kayıt ve tescile tabi olmayanların ise teslimi ve ithali ile ÖTV uygulanmadan önce
müzayede yoluyla satışında, hesaplanan ÖTV hariç KDV matrahını oluşturan unsurlardan te-
şekkül eder.

Öte yandan Kanunun 12 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, (II) sayılı liste-
deki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların ima-
latçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın
tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz; verginin, mükellefin alış bedeli
üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden
tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir; ancak bu indi-
rimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma
değer vergisi matrahından düşük olamaz; Maliye Bakanlığı, bu uygulamaya ilişkin usul ve
esasları belirlemeye yetkilidir.

1. Yurtiçinde Matrah
ÖTV matrahına esas alınan KDV matrahının tespitinde, Katma Değer Vergisi Kanunu-

nun 20 ila 27 nci maddeleri ile bu maddelere ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde yapılan açıklamalar dikkate alınır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesine göre, teslim ve hizmet işlemlerinde
matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olup; bedel deyimi, malı teslim alan veya
kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her
ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan
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ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir. Bu Kanu-
nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre ise gümrük depolarında ve müza-
yede mahallerinde yapılan satışlarda matrah kesin satış bedelidir.

Ayrıca, aynı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen unsurlar matraha dahil edilmekte,
25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre mükellefin düzenlediği fatura veya ben-
zeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun iskontolar ise matrahtan indirilebilmektedir.
Bunun yanı sıra, mezkûr Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca, bedelin döviz ile hesaplanması
halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına
çevrilmekte, cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esaslar ise
Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.

Dolayısıyla, (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi taşıtların yurtiçinden ilk ik-
tisabı ile aynı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi olmayan taşıtların imal ya da inşa edenler ta-
rafından yurtiçinde tesliminde ÖTV matrahı, işlemin karşılığını teşkil eden bedel olup, teslim
edilen taşıt karşılığında her ne nam adı altında olursa olsun müşteriden alınan bedeller, teslim
edilen taşıtın ÖTV matrahına dâhildir. Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği teslim veya ilk ik-
tisaba ait faturada ayrıca gösterilen ticari teamüllere uygun iskontolar ÖTV matrahından indi-
rilebilir.

Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası
uyarınca, (II) sayılı listedeki taşıtlardan alınacak vergi, mükellefin bu taşıtı alış bedeli ile her
halükârda bu taşıtın imalatçısının satış bedeli veya Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci
maddesine göre ithalatta hesaplanan KDV matrahı üzerinden taşıtın tabi olduğu orana göre he-
saplanan vergi tutarından az olamaz. 

Buna göre, (II) sayılı listedeki taşıtlar için, mükellefin bu taşıtı satış bedeli ve alış bedeli
ile taşıt ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı, yurt içinde imal edilmiş ise ima-
latçının satış bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV tutarlarından en fazla olanı beyan edilip ödenir.
İthalatçı veya imalatçı firma ile ÖTV mükellefi arasında birden fazla safhanın bulunup bulun-
maması ÖTV matrahının yukarıda belirtilen doğrultuda tespitini etkilemez.

Mükellefin taşıtı alıcıya teslim ettiği tarihe kadar, bu taşıtı mükellefe teslim eden tara-
fından iskonto yapılmış olması halinde, alış bedelinin %10’unu geçmemek üzere yapılan is-
konto tutarı indirilmek suretiyle mükellefin alış bedeli hesaplanır. Ancak bu indirimler sonrası
kalan tutar da taşıtın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan KDV matrahından
düşük olamaz. Alış bedeli üzerinden yapılacak söz konusu iskontonun matrahın tespitinde dik-
kate alınabilmesi için Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında belgelendirilmesi zorunlu-
dur.

Önceki aşamalarda yapılan ancak ÖTV mükellefine yansıtılmayan/yapılmayan iskon-
toların alış bedelinin hesabında dikkate alınmayacağı açıktır. Ayrıca taşıtın, ilk iktisap kapsa-
mında satışı tarihine kadar mükellefe satış yapan tarafından iskonto yapılmadığı halde mükellef
tarafından, alış bedelinin herhangi bir oranına tekabül eden bir tutarda indirim yapılmak sure-
tiyle alış bedelinden daha düşük bir bedelle satılması durumunda da ÖTV matrahı, taşıtın alış
bedeli ile imalatçının satış bedelinden/ithalatta hesaplanan KDV matrahından düşük olamaz.

Örnek 1: Distribütör (A) firmasının ithal ettiği silindir hacmi 1.600 cm³’ün altında olan
bir otomobil için ithalattaki KDV matrahı 42.000 TL olup, bu mal (A) tarafından, otomobil
bayi olan (B) firmasına KDV hariç 45.000 TL’ye satılmıştır.  

a) (A), bu otomobille ilgili olarak (B)’ye %15 iskonto yapmıştır. Daha sonra (B), bu
otomobili müşterisi (C)’ye 2/2/2015 tarihinde ilk iktisap kapsamında, ÖTV ve KDV hariç
40.000 TL’ye satmıştır. Bu durumda (B), (C) adına düzenlediği satış faturasında göstereceği
ÖTV’yi aşağıdaki gibi hesaplar.
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Otomobilin vergisiz satış bedeli : 40.000 TL
Alış bedeli : 45.000 TL
İskonto tutarı (45.000 x 0,15 =) : 6.750 TL
Alış bedelinden indirilebilecek iskonto tutarı (45.000 x 0,10 =) : 4.500 TL
Alış bedelinden %10 iskonto tutarı düşülmüş tutar (45.000 – 4.500 =) : 40.500 TL
İthalattaki KDV matrahı : 42.000 TL
ÖTV matrahı : 42.000 TL
Hesaplanan ÖTV (42.000 x 0,45 =) : 18.900 TL
b) (A)’nın söz konusu malın ilk iktisap kapsamında satılıncaya kadar mükellef (B)’ye yaptığı
iskonto tutarının %5 olması halinde ise (B), (C) adına düzenlediği satış faturasında göstereceği
ÖTV’yi aşağıdaki gibi hesaplar.
Otomobilin vergisiz satış bedeli : 40.000 TL
Alış bedeli : 45.000 TL
İskonto tutarı (45.000 x 0,05 =) : 2.250 TL
Alış bedelinden iskonto tutarı düşülmüş tutar (45.000 – 2.250 =) : 42.750 TL
İthalattaki KDV matrahı : 42.000 TL
ÖTV matrahı  : 42.750 TL
Hesaplanan ÖTV (42.750 x 0,45 =) : 19.237,5 TL

Örnek 2: İmalatçı (C) imal ettiği,  silindir hacmi 1.800 cm³ olan binek otomobili, pa-
zarlama şirketi (D)’ye KDV hariç 60.000 TL’ye, (D) bu taşıtı bayisi (E) firmasına KDV hariç
65.000 TL’ye satmıştır. (C), bu otomobille ilgili olarak (D)’ye, satıştan sonra, 13/1/2015 tari-
hinde %15 iskonto yapmıştır. (E), bu otomobili müşterisi (F)’ye 15/1/2015 tarihinde ilk iktisap
kapsamında, ÖTV ve KDV hariç 64.000 TL’ye satmıştır. Bu durumda (E), (F) adına düzenlediği
satış faturasında göstereceği ÖTV’yi aşağıdaki gibi hesaplar.
Otomobilin vergisiz satış bedeli : 64.000 TL
İmalatçı satış bedeli : 60.000 TL
Alış bedeli : 65.000 TL
ÖTV matrahı : 65.000 TL
Hesaplanan ÖTV (65.000 x 0,90) : 58.500 TL

Mükellefin alış bedeli olarak, bu malı mükellefe satanın düzenlediği fatura ve benzeri
belge üzerinde gösterilen tutar, fatura ve benzeri belgede ticari teamüllere uygun iskonto varsa
bu iskonto tutarı düşüldükten sonraki tutar, esas alınır. Taşıtların bayiler tarafından kullanıcılara
teslimi tarihinden sonra, önceki safha tarafından yapılan indirimler alış bedelinin tespitinde
dikkate alınmaz.

Bayinin taşıt satışında ticari teamüllere uygun indirimleri sonucunda ortaya çıkan satış
bedelinin alış bedeli ile imalatçı satış bedeli veya ithalatta hesaplanan KDV matrahından yüksek
olması durumunda, satış bedeli üzerinden ÖTV beyan edileceği tabiidir.

Satılmak amacıyla döviz üzerinden taşıt alımında alış bedeli, alış tarihindeki Merkez
Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek bu tutar üzerinden belirlenir. Taşıtın
ilk iktisap kapsamında döviz üzerinden satışında da satış bedeli, bu tarihteki Merkez Bankası
alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek belirlenmekte olup, döviz kurundaki düşüşe bağlı
olarak taşıtın alış bedelinden daha düşük bir satış bedelinin ortaya çıkması halinde de ÖTV
matrahı, alış tarihindeki alış bedelinin Türk Lirası karşılığını teşkil eden tutar ile imalatçı satış
bedeli veya ithalattaki KDV matrahından düşük olamaz.

Satılmak üzere iktisap edilen taşıtların, bayiler tarafından imalatçıya veya distribütöre
iade edilmesini takiben tekrar bayilere yeni satış bedeli (ilk satıştan düşük bedel) üzerinden
faturalandırılması, esas itibarıyla, bayilerin alış bedelinde indirim yapılması mahiyetindedir.
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Dolayısıyla, bu kapsamda bayilere satışı yapılan taşıtların ilk iktisap kapsamındaki satışlarında
ÖTV matrahının belirlenmesinde dikkate alınacak alış bedeli; ikinci faturada yer alan tutarın,
ilk faturada gösterilen tutarın %10'undan daha fazla bir tutarda indirim sağlayacak şekilde dü-
zenlenmiş olması halinde, ilk fatura tutarından bu tutarın %10'una tekabül eden kısım düşül-
dükten sonra kalan tutardır.

2. İthalatta Matrah
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile Katma

Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi uyarınca, (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile
tâbi taşıtların kullanılmak üzere ithali ile aynı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi olmayan ta-
şıtların ithalinde ÖTV’nin matrahı;

• İthal edilen taşıtın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet
esasına göre alınmaması veya taşıtın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun
bedelleri dâhil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde taşıtın gümrükçe tespit edilecek de-
ğeri, 

• İthalat sırasında ödenen her türlü vergi (ÖTV ve KDV hariç), resim, harç ve paylar, 
• Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden

vergilendirilmeyenler ile taşıt bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödeme-
lerden

oluşmaktadır.
3. Özellikli Durumlar
Teslimi veya ilk iktisabı yapılan taşıta ilişkin vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli

gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler ÖTV
matrahına dâhildir. 

Bu kapsamda teslimi veya ilk iktisabı yapılan taşıta ilişkin satış anında veya daha son-
raki bir tarihte ortaya çıkan vade farkı, fiyat farkı, faiz, vb. gelirler ÖTV matrahına dâhildir.
Aynı şekilde satışı yapılan taşıtlara ilişkin olarak, banka kredisi temin edemeyen müşteriler
için ÖTV mükellefleri tarafından bankalardan sağlanan kredilerle ilgili olarak mükellefler ta-
rafından müşterilere yansıtılan kredi faiz tutarı da ÖTV matrahına dâhildir. 

ÖTV mükellefleri tarafından yapılan ve taşıtın teslimi veya ilk iktisabında alıcıdan ay-
rıca alınan; aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin
bedeller de ÖTV matrahına dâhildir.

Ancak, teslimi veya ilk iktisabı yapılan taşıt için, müşterinin vekâlet vermek suretiyle
satıcı firmaya yaptırdığı trafik kayıt ve tescil işlemleri ile plaka çıkartılmasına ilişkin hizmet
bedelinin müşteriye yansıtılmasında bu bedel, taşıtın ÖTV matrahına dâhil edilmez. Ancak
mükelleflerin söz konusu hizmet bedeli için, rayicine göre yüksek bedel göstermek suretiyle
taşıt bedelini, dolayısıyla ÖTV matrahını, azaltması halinde bu işlemler Vergi Usul Kanununun
3 üncü maddesi gereğince, işlemlerin gerçek mahiyetinin esas olması prensibinden hareketle
muvazaa olarak değerlendirilir ve buna göre işlem tesis edilir.

Aksam, parça veya mütemmim cüzü ile birlikte ithali/imalatçılar tarafından teslimi ger-
çekleştirilen taşıtların satışında ÖTV matrahı, söz konusu aksam, parça veya mütemmim cüz
bedeli dâhil taşıtın ithalattaki KDV matrahından/imalatçı satış bedelinden düşük olamaz. İtha-
lat/imalatçıdan satın alınması sonrasında, bunların taşıttan ayrı olarak satışa sunulması, bu şe-
kilde işlem tesisine engel teşkil etmez. Öte yandan, söz konusu aksam, parça veya mütemmim
cüzün, taşıtın ithalatı/imalatçıdan satın alınması sonrasında taşıttan çıkarılmak suretiyle satışı
ÖTV'ye tabi olmaz.
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4. Emsal Bedel
ÖTV’ye tabi taşıtların satış bedelinin emsal bedeline göre açık bir şekilde düşük olduğu

ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde matrah olarak emsal
bedel esas alınır.

ÖTV’ye tabi taşıtların mükellefler tarafından kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi
veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi veya
(II) sayılı liste kapsamındaki kayıt ve tescile tabi taşıtların motorlu araç ticareti yapanlar tara-
fından aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi durumunda da matrah olarak em-
sal bedel esas alınır.

B- ORAN
1. Verginin Oranı ve Yetki
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Kanuna

ekli listelerde yer alan mallardan, karşılarında belirtilen tutar ve/veya oranlarda ÖTV alınacağı
hükme bağlanmış olup, (II) sayılı listede bütün mallar için nispi vergi oranı öngörülmüştür.

Dolayısıyla, Tebliğin (III/A) bölümü çerçevesinde tespit edilen matraha, Kanuna ekli
(II) sayılı listede belirlenen oran uygulanmak suretiyle ÖTV hesaplanır.

Öte yandan, mezkûr maddenin (2) numaralı fıkrasıyla, Bakanlar Kurulu, topluca veya
ayrı ayrı olmak üzere;

• (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra ka-
dar indirmeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sis-
temi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,

• Listede gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların
her biri için belirlenmiş olan oranların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyon-
ların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi oranları belirlemeye 

yetkili kılınmıştır. 
2. Özellikli Durumlar
2.1. On ve Daha Fazla Oturma Yeri Olan Taşıtlar
(II) sayılı listede 87.02 tarife pozisyonu sırasında, “Otobüs”, “Midibüs” ve “Minibüs”

yer almakta olup, ÖTV uygulamasında söz konusu taşıtlardan; 
• Sürücü dâhil 10 ila 15 kişi taşıma kapasitesi olanlar minibüs,
• Sürücü dâhil 16 ila 25 kişi taşıma kapasitesi olanlar midibüs,
• Sürücü dâhil 26 kişi ve üzerinde taşıma kapasitesi olanlar otobüs 
olarak değerlendirilir. Dolayısıyla, (II) sayılı listede 87.02 tarife pozisyonu sırasında

yer alan otobüs, midibüs ve minibüslerin vergilendirilmesinde yukarıdaki tanımlara göre işlem
tesis edilir. 

Söz konusu taşıtlar bakımından “taşıma kapasitesi” ifadesinden kasıt, taşıttaki fiilen
mevcut koltuk sayısı olup, koltuk montajı için sabit tertibat (açık koltuk bağlantı tertibatı) sayısı
ve ayakta taşınabilecek yolcu sayısı, bu taşıtların tabi olduğu vergi oranı bakımından sınıflan-
dırılacağı kategorinin belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Bununla birlikte, taşıtın mevcut koltuk sayısının belirlenmesinde, söz konusu taşıtların
engellilerin tekerlekli sandalye ile seyahatine imkân verecek şekilde üretimine/tadilatına yö-
nelik olarak, koltuk montajına ilişkin sabit tertibatların korunup korunmadığına bakılmaksızın,
tekerlekli sandalyelerin taşıt içerisinde koltuk olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde yapı-
lacak her bir sabit tertibat ayrı birer koltuk olarak değerlendirilir.
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2.2. 87.03 Tarife Pozisyonu Sırası Kapsamındaki, Yük Taşıma Kapasitesi Yolcu
Taşıma Kapasitesinden Fazla Olan Taşıtlar

8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)18 uyarınca;
i. 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda em-

niyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı
için sabit tertibat, taşıtın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor
özellikleri ve iç döşemeleri (örneğin yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler),
iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında
cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması
için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu
taşıtlar 87.03 tarife pozisyonunda,

ii. 1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya
emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat,
kargo kısmında araçların yolcu bölümlerinde bulunan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (yer
kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler) bulunmayan, iki yan panel boyunca arka
camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın)
veya bulunmayan;  şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kul-
lanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunan kapalı kasa motorlu taşıtlar
ise 87.04 tarife pozisyonunda

sınıflandırılmaktadır.
(II) sayılı listede, 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan söz konusu taşıtlardan, 
• Yük taşımasında kullanılan (yük taşıma özelliği esas olan),
• Azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan,
• Yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50'sinin altında olan
çok amaçlı (hem yolcu hem de yük taşımasında) kullanılan taşıtların vergi oranı %15

olarak belirlenmiştir.
Çok amaçlı bir taşıtın bu kapsamda değerlendirilebilmesi için söz konusu kriterlerden

birinin veya ikisinin sağlanması yeterli olmayıp, kriterlerin üçünün birden sağlanmış olması
gerekir. Dolayısıyla, bu kapsamdaki yolcu taşıma kapasitesi hesabı “yük taşımasında kullanıl-
ma” ifadesinin tanımı mahiyetinde olmayıp, ayrı bir kriter mahiyetindedir. 

Bu bağlamda, yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olmakla birlikte
esas itibarıyla yük taşımasından ziyade yolcu taşıması için imal edilen ve binek otomobillerden
farkı bulunmayan, yük taşımasında kullanılma vasfını verecek mahiyette yük taşımasında kul-
lanılabilecek bölümü bulunmayan (istiap haddi kriterini koltuklar arası boşluklar dolayısıyla
sağlayabilen) taşıtlar, istiap haddi kriterine bakılmaksızın, (II) sayılı listenin 87.03 tarife po-
zisyonu sırasının “- Diğerleri” kategorisi kapsamında vergilendirilir. 

Ayrıca, (II) sayılı listeye göre, 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan taşıtlardan;
• Yukarıda belirtilen kriterleri sağlamakla birlikte istiap haddi 850 kg’ın altında olup

motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçen (sadece elektrik motorlu olanlar hariç),
• Yukarıda belirtilen kriterleri sağlamakla birlikte istiap haddi 850 kg’ı aşıp motor si-

lindir hacmi 2800 cm³’ü geçen (sadece elektrik motorlu olanlar hariç),
• Azami ağırlığı 3,5 tonu aşan (sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olup motor silindir

hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olup sadece elektrik mo-
torlu olanlar hariç) 

taşıtlar da “- Diğerleri” kategorisi kapsamında vergilendirilir.
––––––––––––––––––––––––––––––
18 27.07.2005 tarihli ve 25888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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2.3. Çift Sıra Koltuklu ve Çift Kabinli Pick-up Türü Taşıtlar
2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları)’na19

göre, birden fazla koltuk sırasına sahip, biri insan taşımasına mahsus kapalı bir kabin ve eşya
taşınmasına mahsus açık veya kapalı bir alan olmak üzere iki ayrı alandan meydana gelen (çift
kabin) araçlardan, ikiden fazla aksı olanlar ile eşya taşımaya mahsus alandaki azami taban
uzunluğu aracın dingiller arası mesafesinin %50’sinden fazla olanlar 87.04; eşya taşımaya mah-
sus alandaki azami taban uzunluğu aracın dingiller arası mesafesinin %50’sinden az olanlar
ise 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. 

Buna göre, (II) sayılı liste uyarınca, çift kabinli, iki sıra koltuklu, açık kasalı taşıtlardan,
ikiden fazla aksı olmayan ve eşya taşımaya mahsus alanın taban uzunluğu taşıtın dingiller arası
mesafesinin %50’sinden az olup,

• Bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler (4x4), 87.03 tarife pozisyonu
sırasının “- Diğerleri” kategorisi kapsamında,

• Bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler dışındakiler (4x2) ise yük taşı-
masında kullanılan taşıtlara ilişkin diğer kriterleri de taşımak koşuluyla %15 oranında, aksi
halde 87.03 tarife pozisyonu sırasının “- Diğerleri” kategorisi kapsamında

ÖTV’ye tabidir. Ancak, söz konusu taşıtlardan, ikiden fazla aksı olanlar ile eşya taşı-
maya mahsus alandaki azami taban uzunluğu taşıtın dingiller arası mesafesinin %50’sinden
fazla olanlar, 87.04 tarife pozisyonu sırası kapsamında değerlendirilerek vergilendirilir. 87.04
tarife pozisyonu sırası kapsamında vergilendirilecek taşıtlarda, taşıtın (4x4) veya (4x2) olma-
sının vergilendirmeye etkisi bulunmamaktadır.

2.4. 87.04 Tarife Pozisyonu Sırası Kapsamındaki, Sürücü Sırasından Başka Otur-
ma Yeri veya Yanda Pencereleri Olan Taşıtlar

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.04 tarife pozisyonu kapsamındaki, azami yüklü küt-
lesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında
yanda pencereleri olan açık veya kapalı kasalı taşıtların çıplak şasileri de Kanuna ekli (II) sayılı
listenin 87.04 tarife pozisyon sırasının “- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü
sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasa
olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler hariç)” kategorisi kapsamında
vergilendirilir. 

Diğer taraftan, (II) sayılı listedeki 87.04 tarife pozisyon sırasında yer alan eşya taşımaya
mahsus motorlu taşıtlardan azami yüklü kütlesi 4700 kg’ı geçenler ile azami yüklü kütlesi 4700
kg’ı geçmemekle birlikte, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda
pencereleri olmayan taşıtlar (çıplak şasi dâhil, istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar hariç)
aynı tarife pozisyon sırasının “- Diğerleri” kategorisinde ÖTV’ye tabidir.

2.5. Üç Tekerlekli Motosikletler
Üç tekerlekli motosikletin sınıflandırılması gereken tarife pozisyonunun tespitine yö-

nelik hükümlere 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi)20’nde
yer verilmiştir. 

Bahse konu Tebliğin, 87.11 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notlarında “87.03 po-
zisyonundaki motorlu taşıtların özelliğini taşımamak kaydıyla üç tekerlekli taşıtlar da burada
sınıflandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 87.03 tarife pozisyonuna ilişkin
kısmında, geleneksel motorlu araba özelliklerine (geri vites, diferansiyel teçhizatı veya motorlu
araba tipi direksiyon sistemi gibi) sahip üç tekerlekli motosikletler bu pozisyonda sınıflandırı-
lacak taşıtlar için örnek olarak verilmiştir.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19 06.02.2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
20 29.05.2012 tarihli ve mükerrer 28307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                 18 Nisan 2015 – Sayı : 29330



Bu kapsamda, üç tekerlekli motosikletlerden, yukarıda bahsi geçen izahname notlarında
yer alan örnekteki özellikleri taşıyanlar 87.03 tarife pozisyonunda; bu özellikleri taşımayanlar
ise 87.11 tarife pozisyonunda sınıflandırılmakta olup, (II) sayılı liste kapsamında bu tarife po-
zisyon sıraları itibarıyla vergilendirilmektedir. Dolayısıyla, bu taşıtlardan 87.03 tarife pozis-
yonunda sınıflandırılanlar “- Diğerleri” kategorisi kapsamında motor silindir hacimleri (elektrik
motorlu olanlar motor gücü) itibarıyla vergilendirilir.

Üç tekerlekli motosikletlerden 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılanların, Kanuna
ekli (II) sayılı liste uygulamasında da bu yönde vergilendirileceği açıktır.

2.6. Elektrik Motorunun Yanı Sıra Başka Bir Motora da Sahip Olan Taşıtlar
(II) sayılı liste uygulamasında, bir taşıtın elektrik motorunun yanı sıra elektrik motoru

dışında başka bir motora da sahip olması durumunda, bu taşıt “sadece elektrik motorlu olanlar”
kapsamında değerlendirilmez ve elektrik motoru haricindeki motorun silindir hacmi dikkate
alınarak vergilendirilir.

Elektrik motoru haricindeki motorun, doğrudan tekerleklere güç verip vermemesi bu
yönde işlem tesisini etkilemez.

2.7. Birim Ağırlığı 100 Kilogramı Geçmeyen Deniz Taşıtları ile Şişirilebilir Botlar
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 89.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan, motorlu veya

motorsuz birim ağırlığı 100 kilogramı geçmeyen deniz taşıtları, birim ağırlığının 100 kilogramı
geçip geçmediğine bakılmaksızın motorlu veya motorsuz şişirilebilir deniz taşıtları ile kürekli
kayıklar ve kanolar (II) sayılı listede verginin konusu dışında tutulduğu için ÖTV’ye tabi de-
ğildir.

Ayrıca, (II) sayılı listede yer alan taşıtların motorları, Kanuna ekli listelerde yer alma-
dığından taşıttan ayrı olarak ÖTV’ye tabi değildir. 

Ancak, 100 kilogramın altındaki bir kayığın, sonradan motor eklenmek suretiyle 100
kilogramı geçen motorlu deniz taşıtı haline getirilmesi durumunda, (II) sayılı liste kapsamına
giren bir mal imal edilmiş olacağından, söz konusu taşıt için genel hükümler çerçevesinde ÖTV
beyan edilip ödenmesi gerekir.

2.8. İlk İktisaptan Önce Taşıtın Tadilatında Vergileme
Motorlu araç ticareti yapanlar tarafından satılmak üzere iktisap edilen, ancak ilk iktisap

kapsamında tesliminden önce yapılan/yaptırılan tadilat neticesinde farklı bir taşıta dönüştürü-
lerek ilk iktisap kapsamında satışı yapılan taşıtlar, yeni durumları itibarıyla genel hükümlere
göre ÖTV’ye tabi tutulur.

C- MÜTESELSİL SORUMLULUK
1. İlk İktisap, Teslim veya İthalata İlişkin İşlemleri Gerçekleştirenlerin Müteselsil

Sorumluluğu
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasında, (II) sa-

yılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenlerin, bu
işlemlerden önce ÖTV’nin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorunda oldukları hükme bağ-
lanmıştır.

Ayrıca, ilk iktisabında istisna uygulanan taşıtların istisnadan yararlanamayan kişi veya
kuruluşlarca iktisabında da Tebliğin (IV/G) bölümünde açıklandığı şekilde verginin beyan edi-
lip ödenmesi aranır.

Bu sorumluluğu yerine getirmemek suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem
yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu
malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile icra memurları ziyaa uğratılan vergi,
vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludur.
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2. İşleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu
2.1. Müteselsil Sorumluluğun Kapsamı
Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinde, mal alım-satımı ile hizmet ifası dolayısıyla

vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine
getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım-satıma taraf olanların, hizmetten yararla-
nanların ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya
yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit
olunanların müteselsilen sorumlu olacağı, ancak müteselsilen sorumluluğun nihai tüketiciler
için söz konusu olmayacağı, müteselsil sorumluluğun şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin
usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak, ÖTV mükellefinin, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II)
sayılı liste kapsamındaki taşıtların ilk iktisabı veya teslimine ait ÖTV’yi Hazine'ye intikal et-
tirmediğinin tespit edilmesi halinde, satıcı (ÖTV mükellefi) tarafından taşıt teslim edilen nihai
tüketici gerçek kişiler dışındaki mükelleflerin, bu işleme ilişkin olarak Hazine'ye intikal etme-
yen ÖTV’den, satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulması uygun görülmüştür.

2.2. Müteselsil Sorumluluğu Kaldıran Haller
Alıcıların, ÖTV dâhil toplam işlem bedelini; 
• 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu21 hükümlerine göre faaliyette

bulunan bankalar vasıtasıyla ödemeleri ve bankaya yapılan ödeme sırasında düzenlenen bel-
gede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile bankadaki
hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları, 

• Çekle ödemiş olmaları halinde, çekin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun22 785 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenmiş olması, 

• Kredi kartı (faturada yer alan kişi veya kuruma ait)  veya kamu kurum ve kuruluşları
aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının veznesine ödeme gibi)
ödemiş olmaları,

• PTT yoluyla ödemiş olmaları halinde, ödeme sırasında düzenlenen belgenin ibrazı
[satıcının veya adına hareket edenlerin adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile banka hesap
numarası ve vergi kimlik numarası doğru olarak yazdırılmış olması]

kaydıyla müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar. Herhangi bir he-
saba bağlı olmaksızın yapılan ödemeler, örneğin kasadan ödeme yapılması sorumluluğu kal-
dırmaz. 

Bunun yanı sıra, alıcı ile satıcı arasında muvazaaya dayanan bir işlem yapıldığının veya
menfaat sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya
yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin bulunduğunun vergi incelemesine yetkili
olanlarca düzenlenmiş raporlarla tespit edilmesi halinde, ödeme yukarıdaki şekilde tevsik edil-
miş olsa bile müteselsil sorumluluk kalkmaz.

Aynı şekilde bir mükellefin, daha önceki safhalarda, Hazine'ye intikal ettirilmemiş ÖTV
nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulabilmesi için, sözü edilen mü-
kellef ile vergiyi Hazine'ye intikal ettirmeyen ÖTV mükellefi arasında; menfaat sağlayan doğ-
rudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya yönetimi içinde yer
alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin mevcudiyetinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzen-
lenmiş raporlarda açıkça belirtilmiş olması zorunludur.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
21 01.11.2005 tarihli ve mükerrer 25983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
22 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil et-
tikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve ku-
ruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla
kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, sermayelerinin %51 veya daha fazlası
söz konusu idare, kurum ve kuruluşlara ait iktisadi işletmeler ile özelleştirme kapsam ve prog-
ramına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların verginin doğ-
duğu safhada taraf olduğu işlemlerde müteselsil sorumluluk uygulanmaz. 

2.3. Müteselsil Sorumlu Nezdinde Verginin Takibi
Müteselsil sorumluluk uygulaması aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir: 
i. Vergi, ÖTV mükellefi adına tarh ve tahakkuk ettirilerek öncelikle mükellefinden

aranır.
ii. ÖTV mükellefi tarafından eksik beyan edilen veya hiç beyan edilmeyen vergi için

yapılacak tarhiyat üzerine tahsil edilebilir hale gelen vergi ve gecikme faizi ile ilgili olarak;
• ÖTV mükellefine, bilinen adreslerinde bulunamadığından ödeme emri tebliğ edile-

memiş olması veya  
• Kendisine ödeme emri tebliğ edilen ÖTV mükellefinin mal beyanında bulunmamış,

vergi dairesince de malı tespit olunamamış ya da beyan edilen veya vergi dairesince tespit olu-
nan malların amme alacağını karşılamayacağının anlaşılmış olması 

hallerinde ÖTV mükellefi dışındaki mükellef (müteselsil sorumlu) nezdinde ödeme
emri ile takibe başlanır. 

iii. Müteselsil sorumluluk, satın alınan taşıta ilişkin hesaplanan ÖTV, varsa gecikme
faizi ve gecikme zammı ile sınırlıdır. Cezalar sorumluluk kapsamı dışındadır.

IV- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

A- VERGİLENDİRME DÖNEMİ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı lis-

tede yer alan mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların tesliminde vergilendirme dönemi,
faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. 

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlarda ise vergilendirme dönemi söz konusu
olmayıp, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce vergi beyan edilir ve ödenir.

B- BEYAN ESASI 
ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. 
(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan taşıtların ilk iktisap kapsamında teslimini

yapanlar hariç olmak üzere, ÖTV mükellefleri bir vergilendirme döneminde vergiye tabi iş-
lemleri bulunmasa dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadır. 

Ancak, müzayede yoluyla satış yapanlar ile kendilerine Özel Tüketim Vergisi Kanunu-
nun 4 üncü maddesi uyarınca vergi sorumluluğu yüklenenlerin, vergiye tabi işlemlerin bulun-
madığı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak beyanname verme zorunlulukları yoktur.

(II) sayılı listede yer alan taşıtların, ithalatta vergilendirildiği durumlarda ÖTV, ilgili
gümrük idaresince hesaplanarak gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer
belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine
tebliğ edilir. 

C- VERGİNİN BEYANI 
1. Beyanname Verme Zamanı
(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlara ait ÖTV beyannamesi, ilk

iktisaptan önce, bu işlemlerin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden
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fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi dairesine verilir. Bu mallar
için ilk iktisap işleminden sonra vade farkı, fiyat farkı ve benzeri matraha dâhil unsurların mey-
dana gelmesi halinde, bu tutarlar üzerinden hesaplanan vergi, ilk iktisaptaki beyannameye atıfta
bulunularak, bu beyanname bilgilerine göre düzenlenen beyanname ile aynı vergi dairesine
beyan edilir ve ödenir. Bu unsurların beyanı için düzenlenen beyannamede matrah olarak söz
konusu tutarlar yazılır.

(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlara ait ÖTV beyannamesi
ise vergilendirme dönemini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar, KDV yönünden bağlı
bulunulan vergi dairesine verilir.  

Sürekli ÖTV mükellefiyeti gerektiren faaliyeti olmayanların müzayede yoluyla yap-
tıkları satışlara ilişkin vergi, satış bedelinin tahsil edildiği günün mesai saati bitimine kadar be-
yan edilir ve bu süre içinde ödenir.

(II) sayılı liste kapsamındaki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlara ait verginin beyanı
(2A) numaralı; kayıt ve tescile tabi olmayanlara ait verginin beyanı ise (2B) numaralı ÖTV
Beyannamesi ile yapılır.

2. Beyanname İçeriği Bilgilerin Doğru Olarak Beyan Edilmemesi
Elektronik ortamda veya kâğıt ortamında verilen beyannameler ve eklerinde, matrah

ve vergi tutarı dışındaki bilgileri doğru olarak beyan etmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul
Kanunu hükümleri uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır.

3. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Özel

Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı liste kapsamındaki mallara ait ÖTV beyannamelerinin
(Tebliğin IV/C/3.1.1 bölümünde belirtilen istisnai durumlar hariç), elektronik ortamda verilmesi
mecburiyeti getirilmiştir.

3.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtlara Ait ÖTV Beyannamesinin Elektronik Or-
tamda Gönderilmesi

3.1.1. (2A) Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
Motorlu araç ticareti yapan mükellefler, merkez veya şubelerinde düzenledikleri (2A)

numaralı ÖTV Beyannamesini internet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda gönde-
rebilmeleri için KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine, örneği Tebliğ ekinde (EK:4)
olarak yer alan “(2A) Numaralı ÖTV Beyannamesini Gönderme Talep Formu” ve ekini dü-
zenleyerek müracaat eder. Mükellef veya kanuni temsilci tarafından imzalanan formun, bunlar
tarafından bizzat vergi dairesine teslim edilememesi halinde, ilgili vergi dairesine verilen bir
dilekçe ile kendilerine ait kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarfın vergi dairesince,
noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kıldıkları kişiye verilmesi talep edilebilir.

Mükelleflerin talebi üzerine, merkez veya şubelere, işlem hacmi ile mütenasip olmak
üzere birden fazla kullanıcı kodu, parola ve şifre verilebilir. (2A) numaralı ÖTV Beyanname-
sinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için merkez ve şubelere ait kullanıcı kodu, parola
ve şifre ek talep formu örneği Tebliğ ekinde (EK:5) olarak yer almaktadır. Ayrıca motorlu araç
ticareti yapanların farklı yerlerdeki şubelerinin, mükellefiyet kaydının (mükellefiyetsiz şube
kaydı dâhil) bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre al-
maları da mümkündür. 

(2A) numaralı ÖTV Beyannamesini internet vergi dairesini kullanarak elektronik or-
tamda gönderebilmeleri için kullanıcı kodu, parola ve şifre talep eden mükelleflerin, motorlu
araç ticaretini faal olarak icra ettiği hususu vergi dairesince tespit edildikten sonra kullanıcı
kodu, parola ve şifre aşağıda belirtildiği şekilde verilir.
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“(2A) Numaralı ÖTV Beyannamesini Gönderme Talep Formu” ve eki ile birlikte talepte
bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu,
parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilir. Şifre zarfının mükellefe veya yetki verilen
kişiye tesliminde; “…..... Vergi Dairesinin …...... vergi kimlik numaralı mükellefi …
..................’ya beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmesi için kullanıcı kodu, parola
ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tan-
zim edilir ve söz konusu tutanak mükellef veya noterde verilmiş vekaletnameyle yetki verdiği
kişi ile vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imza-
lanır. Tanzim edilen teslim tutanağı ile talep formu ve ekinin birer örneği mükellefin dosyasında
muhafaza edilir.

Mükellefler kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından so-
rumludur. Bu nedenle kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini başka amaçlarla kullanamazlar, her-
hangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler. İşyerinin satışı, devri
ve işi bırakmada üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar. Mükelleflerin,
kendi kullanıcı kodu, parola ve şifresinin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrenmeleri halinde
(kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dâhil) Gelir İdaresi
Başkanlığının 444 0 435 telefon numarasından Çağrı Merkezine veya ilgili vergi dairesine der-
hal bilgi verilmesi zorunludur.

Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Gelir İdaresi Başkanlığı/ver-
gi dairesi kayıtları esas alınır.

Mükelleflerce, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanılarak Gelir İdaresi Başkanlığı web
adresindeki “İnternet Vergi Dairesi”nde ilgili bölüme giriş yapılır. İnternet vergi dairesi kulla-
nılarak düzenlenen (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinde vergi dairesi olarak, işlemin yapıldığı
yerdeki (birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli) vergi dairesi se-
çilir.

Elektronik ortamdaki (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin,
• “Taşıta İlişkin Bilgiler” bölümündeki “Araç Şasi Numarası” ve “Motor Seri Numara-

sı” bilgileri girildiğinde “Taşıta İlişkin Bilgiler” bölümü, taşıtın imalatçısı veya ithalatçısı ta-
rafından verilen “Taşıt Bildirim Formu”nda yer alan bilgiler itibarıyla ekrana gelir. Mükellefin
ÖTV beyannamesi vereceği taşıta ilişkin bu bilgilerin doğruluğunu onaylayarak veya farklı
bilgiler girerek bu bölümü oluşturması mümkündür. ÖTV mükellefinin taşıt üzerinde tadilat
veya ek imalat yaparak ilk iktisap kapsamında teslimi halinde, taşıt bilgileri yapılan tadilata
uygun olarak düzenlenir.

• “Alış Bilgileri” bölümündeki KDV matrahına, alış faturasındaki (varsa alış faturasında
gösterilen iskontolardan sonra) üzerinden KDV hesaplanan matrah tutarı yazılır. ÖTV mükel-
lefinin, alış faturası ile taşıtı ilk iktisap kapsamında teslim tarihine kadar, taşıtı satın aldığı fir-
manın kendisine iskonto yapmış olması halinde; bu iskontoya ilişkin belge tarihi, numarası,
tutarı ile bu iskontonun düşülmesinden sonra oluşan net alış bedeli de bu bölüme yazılır.

• “Aracın Satın Alındığı Satıcının” bölümüne, ÖTV mükellefinin beyanda bulunduğu
taşıtı satın aldığı (imalatçı, ithalatçı, distribütör veya yurt dışındaki satıcı gibi) kişi veya kuru-
luşa ait bilgiler yazılır.

• “Aracın Satıldığı Alıcının” bölümüne ise beyanda bulunulan taşıtın ilk iktisap kapsa-
mında teslim edildiği kişi veya kuruluşa ait bilgiler girilir. 

İstisna kapsamında ÖTV hesaplanmaksızın yapılan teslimlere ilişkin tevsik edici bel-
geler ile indirilecek ÖTV’ye ilişkin tevsik edici belgelerin, beyannamenin verildiği günü takip
eden günün mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairesine tevdi edilmesi zorunludur. Aksi
halde, mükellefler adına Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri gereğince ikinci derece usul-
süzlük cezası kesilir.
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(2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin elektronik olarak gönderilmesi işlemini mütea-
kiben, beyannamede gösterilen ve tahakkuk eden ÖTV, aynı gün içerisinde vergi dairesine veya
anlaşmalı kurumlara ödenir.

Mükellefin beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergi için, vergi makbu-
zunun yanı sıra elektronik ortamda “ÖTV Ödeme Belgesi” oluşturulur. ÖTV mükelleflerince,
bu belgenin bir dökümü alınıp, kaşe tatbik edilerek imzalanır ve alıcılara verilir. KDV, ÖTV
ve/veya başka bir vergiye ilişkin iade alacağının, kayıt ve tescile tabi taşıtlarla ilgili olarak ta-
hakkuk eden ÖTV borçlarına mahsubunda “ÖTV Ödeme Belgesi”, mahsuben iade işlemlerinin
tamamlandığı tarih itibarıyla düzenlenir. 

Ayrıca, satılmak üzere iktisap edilmekle birlikte taşıtların motorlu araç ticareti yapanlar
tarafından ilk iktisabına bağlı olarak bunlar tarafından ÖTV beyanının yapıldığı durumlarda
tahakkuk eden ÖTV’nin, KDV iade alacağına mahsubunun talebi halinde iade, KDV iade ala-
cağına dayanak işlem bakımından, Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde belirle-
nen, nakden iadeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılır.

Gelir İdaresi Başkanlığı web adresindeki “İnternet Vergi Dairesi/Sorgulamalar/ÖTV
Ödeme Belgesi” bölümüne, sözü edilen belgede yer alan doküman numarası veya tahakkuk
bilgileri ile giriş yapılmak suretiyle, ilk iktisabı yapılan taşıt ve ödenen ÖTV bilgilerinin sor-
gulanması mümkündür.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasında, Kanuna
ekli (II) sayılı listede yer alan taşıtlar için; gümrük memurlarının, kayıt ve tescile yetkili me-
murların, motorlu araç ticareti yapanların, icra memurları ile bu malların müzayede yoluyla
satışını gerçekleştiren diğer kişi ve kuruluşların, ilk iktisap, teslim veya ithalatla ilgili işlemleri
gerçekleştirenlerin, bu işlemlerden önce özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri
aramak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, sözü edilen taşıtların kayıt veya
tescil işlemini yapan trafik, belediye ve liman sicil memurları, Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil işleminden önce yukarıda
belirtildiği şekilde veya Gelir İdaresi Başkanlığından elektronik ortamda sorgulama yapmak
zorundadır. Söz konusu taşıtların kullanılmak üzere ithalinde ÖTV’nin ödendiğini gösteren
gümrük makbuzunun aslının yanı sıra gümrük idaresi veya noter tarafından onaylı örneğine
göre de kayıt ve tescil işlemi yapılabilir.

Elektronik ortamda verilen (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinde gösterilen verginin
aynı gün içerisinde ödenmemesi halinde, süresinde ödenmeyen vergi Amme Alacaklarının Tah-
sil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammıyla birlikte
tahsil edilir ve bu tarih itibarıyla ödenen vergi için, vergi makbuzunun yanı sıra elektronik or-
tamda “ÖTV Ödeme Belgesi” oluşturulur.

Mükelleflerin, beyannamede gösterilen vergi tutarı ödensin veya ödenmesin, beyanna-
meyi elektronik olarak düzeltmesi veya iptal etmesi mümkün değildir. İşlemin gerçekleşme-
mesi, işlemden vazgeçilmesi veya taşıtın iade edilmesi hallerinde düzeltme, Tebliğin (IV/F/2)
bölümündeki açıklamalara göre yapılır. Vergisi bu suretle düzeltilen taşıtların ilk iktisap kap-
samında yeniden tesliminde elektronik ortamda beyanda bulunulur. 

Mükelleflerin beyanlarını düzeltme talepleri de verilen beyannameye göre yapılan iş-
lemlerin yukarıda belirtildiği şekilde düzeltilmesi, yeni beyanname verilmesi suretiyle gerçek-
leştirilir. Ancak, taşıtın markası, model yılı, ticari adı, EURO standardı ve katalitik konvertör
gibi vergilendirmeyi (matrah, oran, G.T.İ.P. vb.) etkilemeyen alanlara ilişkin düzeltmeler, yanlış
veri girişlerinin doğruluğunu tevsik edici belge ve bilgilerle birlikte mükelleflerce ilgili vergi
dairesine başvurmaları halinde vergi dairesi müdürünce, mümkün olmaması halinde Gelir İda-
resi Başkanlığı ilgili birimince/birimlerince, uygun görülmesine bağlı olarak yapılabilir. Talebin
uygun görülmemesi halinde ise yukarıda belirtilen çerçevede yeni beyanname verilmesi sure-
tiyle işlem tesis edilmesi gerekir.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 18 Nisan 2015 – Sayı : 29330



Müzayede yoluyla satışlarda (KDV mükellefiyeti bulunanlar hariç), daha önce ÖTV
beyan edilmiş taşıtların tadilatında, ilk iktisaptan sonra vade farkı, fiyat farkı ve benzeri matraha
dâhil unsurların meydana gelmesinde ve istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılmış olan ta-
şıtların satın alınmasında ÖTV beyan edecek olan kişi ve kuruluşlarca, bu işlemleri için Gelir
İdaresi Başkanlığı web adresinde “Formlar ve Yayınlar/Beyanname Örnek Formları” bölümün-
deki (2A) numaralı ÖTV Beyannamesi örneği kâğıt ortamında düzenlenerek ilgili vergi daire-
sine beyanda bulunulur ve vergi ödenir. Bu şekilde ödenen vergi için vergi makbuzunun yanı
sıra elektronik ortamda oluşturulan “ÖTV Ödeme Belgesi”nin bir çıktısı vergi dairesince mü-
kellefe verilir.

3.1.2. Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) Kapsamındaki Taşıtlarda Beyan
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ASBİS’e bilgi girişi yapılan taşıtların

kayıt ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini teminen, Vergi Usul Kanu-
nunun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki şekilde işlem yapılması
uygun görülmüştür.

Kara nakil taşıtlarının kayıt ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ama-
cıyla, bu taşıtların imalatçı veya ithalatçıları tarafından imal veya ithal edilen taşıtların tesli-
minde, uygunluk belgesi bilgilerinin yanı sıra, örneği Tebliğ ekinde (EK:6) olarak yer alan,
“Taşıt Bildirim Formu”na uygun olarak ASBİS’e bilgi girişi yapılır. İmalatçı veya ithalatçının
teslim ettiği taşıtların iade edilmesi ve başkalarına satılması, bilgi girişinin değiştirilmesini
veya yeniden bilgi girişi yapılmasını gerektirmez.

ASBİS’e bilgi girişi yapılan taşıtlarla ilgili olarak ÖTV mükellefleri tarafından elek-
tronik ortamda verilecek olan (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin “Taşıta İlişkin Bilgiler”
başlıklı bölümündeki bilgiler, ilk iktisabı yapılan taşıtın şasi numarası ve motor seri numarası
girildiğinde ASBİS’ten otomatik olarak ekrana gelir. Bu bilgiler, taşıtın ithalatçısı veya ima-
latçısı tarafından ASBİS’e girilen bilgilerden oluşmaktadır. ÖTV mükelleflerince, bu bilgilerin
doğruluğunu teyit etmek üzere “ASBİS kayıtlarındaki taşıta ait bu bilgilerin doğruluğunu onay-
lıyorum” seçeneği işaretlenir.

Beyan edilen ÖTV ödendiğinde, ödeme bilgisi ASBİS’ten sorgulanabilir. Bu nedenle,
(2A) numaralı ÖTV Beyannamesi elektronik ortamda verilerek ÖTV’si ödenen taşıtların tes-
cilinde ayrıca “ÖTV Ödeme Belgesi” istenilmez. Ancak satıcı, taşıtın ÖTV’sinin ödendiğine
ilişkin olarak ödeme bilgisinin bir dökümünü kaşe basıp imzalamak suretiyle onaylayıp alıcıya
verir. Bu şekilde ÖTV beyan edilip ödemesi yapılan taşıtların ASBİS kapsamında kayıt ve tes-
cili yapılabilir.

ASBİS’e bilgi girişi yapılmayan veya bilgi girişi yapılmış olsa dahi mükellefçe bilgileri
onaylanmayan, kayıt ve tescil öncesi yapılan tadilatlar ya da diğer sebeplerden dolayı sisteme
bilgi girişi yapılamayan taşıtlar için Tebliğin (IV/C/3.1.1) bölümündeki açıklamalara göre vergi
beyan edilip ödenir. Bu durumda elektronik ortamda ÖTV beyannamesi verilmesine rağmen
ASBİS kapsamında kayıt ve tescil yapılamaz.

3.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlara Ait ÖTV Beyannamesinin Elektronik
Ortamda Gönderilmesi

(2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin, 34023 ve 34624 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Ge-
nel Tebliğleri başta olmak üzere, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik or-
tamda gönderilmesi zorunludur.
––––––––––––––––––––––––––––
23 30.09.2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
24 03.03.2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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(2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin,

• “Genel Bilgiler” bölümündeki “İdari Bilgiler” tablosuna, beyanda bulunulan Vergi

Dairesi bilgisi ile ay ve yıl belirtmek suretiyle beyanın ait olduğu dönem yazılır. Beyanda bu-

lunan mükellefe ilişkin kimlik ve unvan bilgileri ile iletişim bilgileri bu bölümdeki diğer tabloda

gösterilir.

• “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünde, teslim edilen taşıta ilişkin G.T.İ.P. numarası

tablodaki listeden seçilir. “Matrah” alanına taşıtın ÖTV hariç KDV matrahı, “Oran” alanına

(II) sayılı listede taşıta isabet eden ÖTV oranı yazılır. Bu bilgilere göre hesaplanan ÖTV tutarı

“Hesaplanan ÖTV” kısmında otomatik olarak gösterilir. Teslim edilen taşıtlardan tabi olunan

vergi oranı veya sınıflandırılan G.T.İ.P. numarası farklı olanlar ayrı satırlarda beyan edilir. Bu

bölümdeki “Fazla ve Yersiz Ödenen ÖTV” kısmına, fatura veya benzeri belgede fazla veya

yersiz hesaplanan vergi tutarı yazılır.  

• “İstisnalar ve İndirimler” bölümünde teslimin bir istisna uygulaması kapsamında ger-

çekleştirilmiş olması durumunda doldurulacak “İstisnalar” tablosu ile ÖTV’nin indirim olarak

beyan edileceği “İndirim” tablosu yer almaktadır.

“İstisnalar” tablosunda, teslim edilen taşıta uygulanan istisna türü ile taşıtın G.T.İ.P.

numarası listelerden seçilir. Satırın ilgili alanlarına taşıtın teslim tarihi ve teslim bedeli bilgileri

girilir. Uygulanan istisnanın türüne göre, ibraz edilmesi gereken belgelere ilişkin bilgiler “Ek-

ler” bölümüne yazılır.   

“İndirimler” tablosunda, ÖTV indirimine dayanak işlem türü ile taşıtın G.T.İ.P. numarası

listelerden seçilir. “Teslim Tarihi” alanına taşıtın teslim edildiği tarih, “Fatura Tarihi” ve “Fatura

Numarası” alanlarına bu teslime ilişkin düzenlenen faturanın tarihi ve numarası, “İndirime

Esas Belgenin Tarihi” ve “İndirime Esas Belgenin Numarası” alanlarına ÖTV indirimine

dayanak işleme ilişkin belgenin tarihi ve numarası, “İndirilecek ÖTV” alanına indirim tutarı

yazılır.       

ÖTV indirimine dayanak işlem türü olarak “Aynı Listedeki Malın İmalatta Kullanıl-

ması” seçeneğinin seçilmesi durumunda, “İndirilecek ÖTV” alanına bu dönemde ÖTV hesap-

lanmak suretiyle teslim edilen taşıtın imalinde kullanılan taşıt için ödenmiş olan ÖTV tutarı

yazılır. İmal edilmeyen veya imal edilmiş olsa dahi, ÖTV uygulanarak teslimi henüz gerçek-

leşmeyen taşıtların imalinde kullanılan taşıtlar için ödenen ÖTV bu alanda beyan edilen tutara

dâhil edilmez.

• “Tecil” bölümünde, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı

fıkrası kapsamında ihracatçılara ihraç kaydıyla yapılan taşıt teslimlerine ilişkin bilgilere yer

verilir. Bu kapsamda teslim edilen taşıtın G.T.İ.P. numarası listeden seçilir. “Fatura Tarihi” ve

“Fatura Numarası” alanlarına ihraç kaydıyla teslime ilişkin faturanın tarihi ve numarası, “Tes-

lim Tarihi” alanına taşıtın ihraç kaydıyla teslim tarihi, “İhraç Kaydıyla Teslim Bedeli” alanına

ihraç kaydıyla teslime ilişkin bedel, “Oran” alanına Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II)

sayılı listede taşıta isabet eden ÖTV oranı yazılır.  

• “Sonuç Hesapları” bölümü, mükellef tarafından bilgi girişine izin verilmeyen ve ön-

ceki bölümlerde girilen bilgilere göre otomatik olarak gösterilen “Hesaplanan Özel Tüketim

Vergisi”, “İndirilecek Özel Tüketim Vergisi”, “Ödenmesi Gereken Özel Tüketim Vergisi”, “İh-

raç Kaydıyla Satılan Mallara Ait Tecil Edilmesi Gereken Özel Tüketim Vergisi” ile “Ödenecek

Özel Tüketim Vergisi” alanlarının yer aldığı bölümdür. 
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• “Düzenleme Bilgileri” bölümüne, beyannamenin mükellef, mirasçı, kanuni temsilci

veya vergi sorumlusu sıfatlarından hangisi kapsamında verildiği ve beyannameyi verene ilişkin

kimlik bilgileri yazılır.

ÖTV’ye tabi işlemlerin bulunmaması, ilgili döneme ait (2B) numaralı ÖTV Beyanna-

mesinin verilmesine engel teşkil etmez. Bu durumda beyannamenin, “Genel Bilgiler” bölü-

münde yer alan “Beyannamede beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır” kutucuğu işaretlen-

mek suretiyle beyanda bulunulur.

Öte yandan, istisna kapsamında ÖTV hesaplanmaksızın yapılan teslimlere ilişkin tevsik

edici belgeler ile indirilecek ÖTV’ye ilişkin tevsik edici belgelerin beyannamenin verildiği gü-

nün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde ilgili vergi dairesine tevdi edilmesi zorunlu-

dur. Aksi halde, mükellefler adına Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri gereğince ikinci de-

rece usulsüzlük cezası kesilir. 

Ç- TARH İŞLEMLERİ

1. Tarh Yeri 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi

olmayanlara ait ÖTV, mükellefin KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından; ka-

yıt ve tescile tabi olanlara ait ÖTV ise beyannamenin verildiği vergi dairesi (işlemin yapıldığı

yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesi, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar

vergisi ile görevli vergi dairesi) tarafından tarh olunur.

Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan malların ithalatta vergilendirildiği durumlarda

ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanır. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ait ÖTV,

gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde,

bu tarihteki oran üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. 

2. Tarhiyatın Muhatabı 

ÖTV, bu vergiye mükellef olan gerçek veya tüzel kişiler adına tarh olunur. Şu kadar ki; 

• Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu ol-

mak üzere ortaklardan herhangi biri, 

• Mükellefin, Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin

bulunmaması veya Maliye Bakanlığınca gerekli görülen hallerde ise vergi sorumluları

tarhiyata muhatap tutulur. 

3. Tarh Zamanı 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallara ait ÖTV, beyannamenin

verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse tarhiyatla görevli vergi dairesine geldiği

tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir.

D- VERGİNİN ÖDENMESİ

ÖTV, beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Ancak, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tara-

fından satılan taşıtlara ait ÖTV, beyannamenin verildiği günü takip eden 15 inci günün akşa-

mına kadar ödenebilir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların ithalatta vergi-

lendirildiği durumlarda ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre

kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni
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temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkabilecek ihtilaflar

için gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, gümrük vergisi ile aynı

zamanda ödenir. Gümrük vergisine tabi olmayan mallara ait ÖTV ise gümrük mevzuatına göre

kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihindeki esaslara göre, bu tarihteki

oran üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. 

E- VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, ver-

giye tabi işlemlere ait ÖTV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. 

Örnek: Vergi hariç satış fiyatı 50.000 TL, alış bedeli ise 60.000 TL olan 1.400 cm3 mo-

tor silindir hacimli bir taşıtın faturasının 4/3/2015 tarihinde düzenlenmesi halinde ÖTV’nin

hesabı aşağıdaki şekilde yapılır. (Alış bedelinin, ithalat KDV matrahından/imalatçı satış bede-

linden yüksek olduğu varsayılmıştır.)

Satış bedeli (KDV ve ÖTV hariç) : 50.000 TL

(ÖTV Matrahı   60.000 TL)

Hesaplanan ÖTV (60.000 x 0,45=) : 27.000 TL

KDV Matrahı (50.000 + 27.000=) : 77.000 TL

Hesaplanan KDV (77.000 x 0,18=) : 13.860 TL

GENEL TOPLAM : 90.860 TL

Yalnız Doksanbinsekizyüzaltmış Türk Lirasıdır.

Ayrıca, ÖTV kapsamına giren malların ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla

satışlarında düzenlenen belgelerde de ÖTV’nin ayrıca gösterilmesi zorunludur.

İthalatta uygulanan ÖTV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergilerinin

maktu tutarlarda veya sabit oranlı alındığı hallerde buna ilişkin tarife, ÖTV’yi de kapsayacak

şekilde tespit olunur ve ayrıca ÖTV hesaplanmaz. 

F- DÜZELTME

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulama-

sında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan ÖTV’nin Düzeltilmesi

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, ver-

giye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren (II) sayılı listedeki

mallara ilişkin vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde,

düzenlediği bu tür belgelerde ÖTV gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükel-

leftirler. Aynı şekilde fatura ve benzeri belgelerde Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından

daha yüksek bir tutarı gösteren mükellefler de bu belgelerde gösterilen vergi tutarını beyan et-

mek ve ödemek zorundadır.

Aynı fıkrada ayrıca, yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tabi işlemleri

yapmış olan mükelleflerin, bunlarla ilgili borçlandığı veya ödediği vergiler için düzeltme ya-

pabilecekleri, ÖTV’den mahsup edebilecekleri veya iade talebinde bulunabilecekleri; (II) sayılı

listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlar için dönem şartı aranmayacağı; ancak bu şekilde işlem

yapılabilmesi için, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bunun defter ka-

yıtları, belgeler ve beyannamede gösterilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
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Bu kapsamda düzeltme işlemi, fazla veya yersiz ödenen ÖTV’nin, en erken bu durumun

ortaya çıktığı döneme ait beyannamenin “İndirimler” bölümüne dâhil edilmesi suretiyle yapılır.

Bunun mümkün olmaması ya da fazla veya yersiz ödenen ÖTV’nin bu şekilde telafi edileme-

mesi halinde ise 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar

çerçevesinde standart iade talep dilekçesi ile nakden ya da bu dönemdeki veya gelecek dönem-

lerdeki vergi (ÖTV dâhil) borçlarına mahsuben iade talep edilebilir. Ayrıca, fazla veya yersiz

beyan edilip ödenen ÖTV’ye dayanak belgelerin firma yetkilisince onaylı bir örneği ile birlikte,

ÖTV’nin alıcıdan tahsil edilmediğine, tahsil edilmişse iade edildiğine dair alıcının kimlik, adres

ve telefon bilgilerinin yer aldığı alıcı tarafından da imzalanmış olan tutanak da vergi dairesine

verilir.

Talep edilen iade, iadeye konu verginin beyan edilip ödendiğinin ilgili dönem ÖTV be-

yannamesi ve vergi dairesi kayıtlarından tespit edilmesine bağlı olarak yerine getirilir. Öte yan-

dan, söz konusu verginin beyan edilmiş ancak henüz ödenmemiş olması halinde, tahakkuk

terkin edilir ve bu durumda iade söz konusu olmaz. Düzeltme ve iade talebi, miktarına bakıl-

maksızın YMM raporu, inceleme raporu veya teminat aranılmadan sonuçlandırılır. Düzeltme

ve iade talebine ilişkin tevsik edici belgelerin tamamının sunulmuş olması kaydıyla, taşıtın

kayıt ve tescil edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın bu bölüm kapsamında işlem tesis edilir.

İthalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan ÖTV, Gümrük Kanununa göre bu vergiye

muhatap olanlara iade edilir.

2. Malların İadesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi Halinde

Düzeltme

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Tüketi-

cinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere (II) sayılı listedeki kayıt ve

tescile tabi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade

edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta de-

ğişiklik vuku bulduğu hallerde vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin, bunlarla ilgili

borçlandığı veya ödediği vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin

meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilecekleri, ÖTV’den mahsup edebilecekleri veya

iade talebinde bulunabilecekleri; (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için dönem

şartı aranmayacağı; ancak bu şekilde işlem yapılabilmesi için, iade olunan malların işletmeye

girmiş olması ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ve beyannamede gösterilmesi gerektiği

hükme bağlanmıştır.

2.1. Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtlarda Düzeltme

(II) sayılı listedeki taşıtlarla ilgili düzeltme işlemleri, işlemin gerçekleşmemesi, işlem-

den vazgeçilmesi, kayıt ve tescilden önce veya sonra taşıtın iade edilmesine bağlı olarak aşa-

ğıdaki bölümlerde yapılan açıklamalara göre yerine getirilir.

2.1.1. Kayıt ve Tescilden Önce Düzeltme

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabından sonra, kayıt ve tescil

edilmeksizin iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi sebebiyle düzelt-

me ve iade talep edilmesi durumunda;

• Taşıtın iptal edilen satış faturasının birinci nüshası,
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• ÖTV’nin alıcıdan tahsil edilmediğine, tahsil edilmişse iade edildiğine dair alıcının

kimlik, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı alıcı tarafından da imzalanmış olan tutanak,

• 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen, mükellefin düzeltme

ve iade talebini içeren standart iade talep dilekçesi,

taşıtın alıcıya teslim edildikten sonra iade edilmesi halinde ayrıca iade edilen taşıtın iş-

letme aktifine/kayıtlarına girdiğinin yasal defter kaydı ile tespitine ilişkin belge, mükellefin

vergi beyanında bulunduğu vergi dairesine verilir. Bu kapsamda, vergi dairesince taşıtın işletme

aktifinde yer aldığına dair yasal defter kaydının tespiti suretiyle işlem tesis edilmesi, dolayısıyla

bu durumda düzeltmeye dayanak işlemin defter kayıtlarıyla tevsik edilmesi aranır.

İadeye konu taşıtın, mükellef tarafından tekrar ilk iktisap kapsamında satışa konu edil-

mesi halinde, sistemde yer alan ilk beyannameye ilişkin tahakkukun terkini beklenmeden, mez-

kûr taşıtın yeniden satışına ilişkin (2A) numaralı ÖTV Beyannamesi verilebilir. Ancak, bu du-

rumda düzeltme için aranan belgelerin ibraz edilmiş ve vergi dairesince düzeltmeye engel bir

tespitin yapılmamış olması gerektiği açıktır.

Düzeltilmesi veya iadesi talep edilen verginin ödendiği, vergi dairesi tarafından sorgu-

lanmak suretiyle düzeltme ve iade talebi yerine getirilir.

Kayıt ve tescilden önce düzeltmede, taşıtın iadesinin Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanun hükümlerine göre yapılması şartı aranmaz.

2.1.2. Kayıt ve Tescilden Sonra Düzeltme

2.1.2.1. Kayıt ve Tescilden Sonra Taşıtın İadesi

(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, kayıt ve tescil edildikten

sonra iade edilmesi halinde, beyan edilen ÖTV’nin düzeltilebilmesi için, iadenin Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılmış olması şartı aranır. Dolayısıyla, Tü-

keticinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca iade edilenler hariç olmak üzere, (II) sayılı lis-

tede yer alan mallardan kayıt ve tescil edilmiş olanların iadesinde ÖTV’nin düzeltilmesi, indi-

rimi veya iadesi söz konusu olmaz. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ÖTV

mükellefine iade edilen mallara ait vergi ise dönem şartı aranmaksızın iade veya indirim konusu

yapılabilir. 

İlk iktisabı yapılarak kayıt ve tescil ettirilen taşıtın, Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanunun ayıplı malın iadesine ilişkin hükümleri kapsamında iade edilmesi ve satıcı ile alıcının

kendi aralarında sulh olmaları halinde, bu durumun, taraflar arasında düzenlenecek ayrıntılı

bir tutanak veya sözleşme ile tevsik edilmesi şartıyla Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci

maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzeltme işlemi yapılabilir. Söz konusu

tutanakta/sözleşmede, iade gerekçesi açıkça belirtilir; iadenin garanti süresi içinde meydana

gelen arıza veya arızalar nedeniyle veya tamir için gereken iş gününün aşılması ya da taşıtın

tamir edilemez olduğunun tespitinden dolayı istenmesi halinde, buna ilişkin teknik raporlar da

söz konusu tutanağa/sözleşmeye eklenir.

Taraflar arasında sulh olmaması ve iadenin “Tüketici Mahkemesi” veya “Tüketici So-

runları Hakem Heyeti” kararı üzerine gerçekleşmesi halinde de beyan edilip ödenen ÖTV, Ka-

nunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca düzeltilir.
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Bu bağlamda, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki malların kayıt

ve tescil edildikten sonra Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iadesi

durumunda;

• 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen, mükellefin düzeltme

ve iade talebini içeren standart iade talep dilekçesi,

• İadenin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapıldığına dair

ispat edici belgenin (satıcı ve alıcı arasında düzenlenen ayrıntılı tutanak/sözleşme, teknik rapor,

Tüketici Mahkemesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı) aslı veya noter onaylı ör-

neği,

• Alıcı adına yapılan kayıt ve tescil işlemine konu taşıtın kaydının silindiğine dair ilgili

tescil kuruluşu tarafından düzenlenerek taşıt sahibine verilen yazı (veya “trafikten çekilmiştir”

kaydı düşülen tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneği),

• ÖTV’nin alıcıdan tahsil edilmediğine, tahsil edilmişse iade edildiğine dair alıcının

kimlik, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı alıcının da imzası bulunan tutanak, 

• Taşıtın satış faturasının satıcıdaki nüshası ile iade edilen taşıtın işletme aktifine/ka-

yıtlarına girdiğinin yasal defter kaydı ile tespitine ilişkin belge,

• Taşıtın ilk iktisabında beyan edilen ÖTV’nin ödendiğine dair vergi makbuzunun fo-

tokopisi

vergi dairesine verilir. Vergi dairesi tarafından, düzeltilmesi ve iadesi talep edilen ver-

ginin ödendiğinin kayıtlardan tespit edilmesi suretiyle, düzeltme ve iade talebi, miktarına ba-

kılmaksızın YMM raporu, inceleme raporu veya teminat aranılmadan yerine getirilir.

Bunun yanı sıra, kayıt ve tescilden sonra Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun

ayıplı mal hükümleri kapsamında taşıtın iadesinde; ÖTV mükellefi bayinin infisah olması ne-

deniyle ithalatçı veya imalatçı firmanın, Tüketici Mahkemesi Kararıyla mezkûr Kanun hüküm-

leri gereğince taşıtın ÖTV dâhil fatura bedelinin alıcıya iade edilmesinden ÖTV mükellefi ile

birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması ve söz konusu Karara istinaden ÖTV

dâhil bedelin ithalatçı veya imalatçı firma tarafından tüketiciye iade edilmesi durumunda, Teb-

liğin bu bölümü kapsamında ÖTV iadesinin ithalatçı veya imalatçı firmaya yapılması müm-

kündür.  

Ancak, söz konusu iadenin yapılabilmesi için; 

• İthalatçı/imalatçı firmanın iade talebini belirten, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Genel Tebliğinde öngörülen standart iade talep dilekçesinin,

• İadenin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapıldığına dair

Tüketici Mahkemesi Kararının aslı veya noter onaylı örneğinin,

• Alıcı adına yapılan kayıt ve tescil işlemine konu taşıtın kaydının silindiğine dair ilgili

tescil kuruluşu tarafından düzenlenerek taşıt sahiplerine verilen yazının (veya “trafikten çekil-

miştir” kaydı düşülen tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin),

• ÖTV’nin alıcıdan tahsil edilmediğine, tahsil edilmişse iade edildiğine dair alıcının

kimlik, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı ve alıcının da imzası bulunan tutanağın,

• Taşıtın satış faturasının alıcıdaki nüshasının,

• Taşıtın işletme (ithalatçı veya imalatçı) aktifine/kayıtlarına girdiğinin yasal defter kay-

dı ile tespitine ilişkin belgenin
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vergi dairesine ibrazı gerekir. Ayrıca, vergi dairesi tarafından, iadesi talep edilen vergi-

nin taşıtın ilk iktisap kapsamında satış aşamasında mükellefi tarafından ödendiğinin kayıtlardan

tespit edilmesi suretiyle, iade talebi, miktarına bakılmaksızın YMM raporu, inceleme raporu

veya teminat aranılmadan yerine getirilir.

2.1.2.2. İade Edilen Taşıtın Sonradan İlk İktisabı

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine

göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında iade edilmek suretiyle

ÖTV’si düzeltilen kayıt ve tescil edilmiş taşıtların, kullanılmak üzere motorlu araç ticareti ya-

panlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife

alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi ilk iktisap sayıldığından ÖTV’ye tabidir.

2.1.3. İade Edilen Taşıt Yerine Başka Bir Taşıtın İlk İktisabı

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, trampa

iki ayrı teslim hükmünde olduğundan, kayıt ve tescil edilmeden önce veya edildikten sonra sa-

tıcısına iade edilen ve ÖTV’si düzeltilen taşıt yerine ilk iktisabı yapılan taşıt için ÖTV uygu-

lanır. 

2.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlarda Düzeltme

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olmayan malların iadesi, işlemin gerçekleşme-

mesi veya işlemden vazgeçilmesi durumunda, mal alıcıya teslim edilmişse iade edilen taşıtın

ÖTV mükellefinin işletmesine girmesi, ÖTV tahsil edilmişse alıcıya iade edilmesi ve bu iş-

lemlerin yasal defter kayıtları ve belgelerde gösterilmesi şartıyla düzeltme işlemi; ÖTV’nin,

bu durumun ortaya çıktığı döneme ait beyannamenin “İndirimler” bölümüne dâhil edilmesi

suretiyle yapılır.

Bu durumun ortaya çıktığı döneme ait beyannamede hesaplanan ÖTV olmaması veya

hesaplanan ÖTV’nin indirilecek ÖTV’den az olması halinde, indirilemeyen ÖTV tutarının,

429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde

verilen standart iade talep dilekçesi ile nakden ya da bu dönemdeki veya gelecek dönemlerdeki

vergi (ÖTV dâhil) borçlarına mahsuben iadesi talep edilebilir.

Vergi dairesi tarafından, düzeltilmesi veya iadesi talep edilen verginin beyan edilip

ödendiğinin tespit edilmesine bağlı olarak düzeltme veya iade talebi yerine getirilir. Düzeltme

veya iade talebi, miktarına bakılmaksızın YMM raporu, inceleme raporu veya teminat aranıl-

madan sonuçlandırılır.

Öte yandan, söz konusu verginin beyan edilmiş ancak henüz ödenmemiş olması halinde,

bu işleme ilişkin tahakkuk terkin edilir ve bu durumda iade söz konusu olmaz. 

3. KDV İade Alacağına Mahsup Yoluyla Ödenen ÖTV’nin İadesi

KDV iade alacağına mahsup yoluyla ödenen ÖTV’nin iadesinin talep edilmesi duru-

munda, söz konusu iade taleplerinin asıl kaynağının KDV alacağı olması nedeniyle bu tür iade

talepleri, KDV iade alacağının kaynağını oluşturan işleme ilişkin nakden iade şartları ile ilgili

iade usul ve esaslarının belirlendiği KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümü çerçeve-

sinde yerine getirilir. 

Bu durumda, iadenin yapılabilmesi için düzeltme gerekçesi bakımından Tebliğin

(IV/F/1 ve 2) bölümlerinde belirlenen belgelerin de ibraz edilmesinin aranacağı tabiidir.
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G- İLK İKTİSABINDA İSTİSNA UYGULANAN TAŞITLARIN SATIŞ VEYA

DEVRİNDE VERGİLEME

1. İlk İktisabı Vergiden İstisna Olan Taşıtın İstisnadan Yararlanamayanlara Satışı

veya Devri 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi

gereğince, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç

olmak üzere, ilk iktisabı ÖTV’den istisna olarak gerçekleştirilenlerin, istisnadan yararlanama-

yan bir kişi veya kuruma devredilmesi halinde, bu devir sonrasında adına kayıt ve tescil işlemi

yapılandan, ilk iktisaptaki matrah üzerinden, satış veya devir sonrası yeni kayıt ve tescil tari-

hindeki orana göre, bu tarihte tarh ve tahakkuku yapılarak ÖTV tahsil edilir.

Örneğin, uluslararası bir anlaşma kapsamında ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı ya-

pılan bir taşıtın, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (b)

bendi uyarınca taşıt alımları ÖTV’den müstesna olan Başbakanlık merkez teşkilatına bedelli

veya bedelsiz devrinde, ÖTV aranmaz. Ancak, söz konusu taşıtın Maliye Bakanlığına bedelli

veya bedelsiz devrinde mezkûr düzenleme kapsamında ÖTV aranır. 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi

uyarınca istisna kapsamında iktisap edilenler hariç olmak üzere; ÖTV’den istisna olarak ilk

iktisabı gerçekleştirilen bir taşıtın istisnadan yararlanamayanlara satış veya devri halinde, her-

hangi bir süre ile sınırlı olmaksızın Kanunun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a)

bendi kapsamında ÖTV aranır.

İlk iktisabı ÖTV’den istisna olarak yapılan taşıtın deprem, heyelan, sel, yangın veya

kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılması ile taşıtın Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre mükellefe iade edilmesi veya işlemden vazge-

çilmesi halleri, istisnadan yararlanamayanlara satış veya devir olarak değerlendirilmez. Kayıt

ve tescilden önce yapılan iadelerde, iadenin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hüküm-

lerine göre yapılıp yapılmadığına bakılmaz. Hurdaya ayırma ve iade işlemlerinin Tebliğin

(II/C/1.4) ve (IV/F/2.1) bölümleri doğrultusunda yapılmış olması gerektiği açıktır.

Diğer taraftan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi kapsamında taşıtın,

tekrar tescil edilmesine imkân bulunmayacak şekilde hurdaya ayrılması işleminde ÖTV ara-

nılmadığı gibi, bu şekilde hurdaya ayrıldıktan sonra olduğu gibi ya da parçalar halinde satıl-

masında da ÖTV aranmaz. 

1.1. Malul veya Engelliler Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın İlk İktisap Tari-

hinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya Devri

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi

hükmü gereğince, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan ilk iktisabı Kanunun 7 nci

maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında yapılanların, istisnadan yararla-

nanların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi veya

kurumlara satışı veya devrinde ÖTV aranır.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı

yapılmış taşıtın, daha önce aynı düzenlemeden yararlanmış olup, yararlanma tarihinden itibaren

henüz beş yıllık süre geçmemiş bir malul veya engelliye satışı veya devri halinde mezkûr dü-

zenleme kapsamında alıcı malul veya engelli tarafından kayıt ve tescilden önce ÖTV’nin beyanı

ve ödenmesi gerekir.
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Ayrıca, söz konusu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların, veraset yoluyla

ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal etmesi ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten iti-

baren beş yıllık süre geçmeden varisler tarafından istisnadan yararlanamayanlara satışı veya

devrinde de ÖTV aranır. 

Malul veya engelliler tarafından ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın, Ka-

nunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi hükmünden yararlanabilecek du-

rumdaki malul veya engelliye satış veya devrinde ÖTV aranmaz. Ancak, bu durumda da mez-

kûr düzenleme kapsamında aranan belgelerin ilgili vergi dairesine ibrazının gerektiği tabiidir.

Bu kapsamda, engellilik oranı %90 ve üzerinde olanlar tarafından engellilik oranı %90’ın al-

tında olanlara satışının/devrinin yapılması veya engellilik oranı %90’ın altında olanlar tarafın-

dan engellilik oranı %90 ve üzerinde olanlara satışının/devrinin yapılması taşıtın ÖTV’siz ik-

tisabına engel teşkil etmez.

Kanunun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ÖTV’siz ik-

tisabı yapılan taşıtın, iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde istisnadan yararlanamayanlara

satış veya devrinde ÖTV aranır. Ayrıca, bu uygulama kapsamında, ÖTV’siz olarak taşıt iktisap

eden malul veya engelliler, bu taşıtları iktisap tarihlerinden itibaren beş yıl geçmeden, tekrar

bu düzenlemeden ve/veya Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi uy-

gulamasından yararlanamaz.

1.2. Malul veya Engelliler Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın Beş Yıl Geçtikten

Sonra Satışı veya Devri

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi

hükmü gereğince, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan Kanunun 7 nci maddesinin

birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılanların, ilk iktisap tarihinden

itibaren beş yıl geçtikten sonra satışı veya devrinde ÖTV aranmaz.

Ayrıca, söz konusu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların veraset yoluyla

ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal etmesi ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten iti-

baren beş yıllık sürenin bitimine kadar varisler adına kayıt ve tescilli kalması koşuluyla satışı

veya devrinde de ÖTV aranmaz. 

1.3. Ödenmesi Gereken Verginin Beyanı ve Ödenmesi

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi

kapsamında ÖTV’nin arandığı durumlarda, ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanan taşıtın is-

tisnadan yararlananlar dışındaki üçüncü şahıslar tarafından iktisabında, taşıtın istisnadan ya-

rarlanılan ilk iktisabındaki matrah ve istisnadan yararlanamayan üçüncü şahıslar adına kayıt

ve tescil ettirildiği tarihteki oran üzerinden ÖTV beyan edilir ve ödenir. 

Dolayısıyla, bu uygulama kapsamında vergileme, alıcının beyanname vermesi suretiyle

yapılır. Söz konusu taşıtların, istisnadan yararlanamayan kişi veya kurumlarca iktisabından ön-

ce, alıcılar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı web adresindeki “Formlar ve Yayınlar/Beyan-

name Örnek Formları” bölümünde yer alan (2A) numaralı ÖTV Beyannamesi kâğıt ortamında

düzenlenerek, bu işlemin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla

vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi dairesine verilir ve vergi aynı gün

ödenir. 
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2. İlk İktisabı İstisna Olan Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi

hükmü gereğince, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yo-

luyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak

müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle

ÖTV uygulanmaz.

Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya

hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi,

devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere)

“veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmez. Bu şekilde bir ivaz karşılığında veya ivazsız

(bağış, hibe, hediye vb.) olarak gerçekleşen devir işleminde Kanunun 15 inci maddesinin (2)

numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ÖTV aranır. Bu kapsamda, söz konusu taşıtın ilk

iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayanlara devri halinde, taşıtın

bu mirasçıya intikalinde vergilendirilmeyen kendi miras payına tekabül eden kısma ilişkin

ÖTV’nin de beyan edilip ödeneceği açıktır.

Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca

mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet

hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış

olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, “veraset yoluyla intikal” olarak değerlen-

dirilir. Bununla birlikte, Kanunun 15 inci maddesinde yer alan söz konusu düzenleme, esas iti-

bariyle veraset yoluyla intikal eden engelli taşıtının tüm mirasçılara intikaline ilişkin olup, ta-

şıtın istisnadan yararlanamayan murisler arasında veya murisler tarafından istisnadan yararla-

namayan üçüncü kişilere devrine ilişkin bir istisna sağlamadığından, terekede yer alan diğer

mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir. Aksi takdirde,

diğer mirasçıların vereceği feragatnameye istinaden taşıtı devralan mirasçının taşıt üzerindeki

kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere bu işlem "veraset

yoluyla intikal" olarak değerlendirilmez. Örneğin, istisnadan faydalanılan taşıtın engellinin ve-

fatı üzerine iki mirasçıya intikal etmesi ve mirasçılardan birinin taşıtı, diğerinin ise terekede

taşıt dışındaki varlık olan beş adet cumhuriyet altınını alması ve bu hususta mirasçıların anlaş-

maları durumunda, bahse konu cumhuriyet altınlarının toplam değeri taşıtın değeriyle müte-

nasip olmadığından, feragatname düzenlense dahi, terekede birden fazla mal ve/veya hak bu-

lunması kapsamında ÖTV’siz işlem tesis edilmez.

Bu uygulamada, ÖTV’den müstesna olarak ilk iktisabı yapılan taşıt dışında herhangi

bir mal ve/veya hakkın “birden fazla mal ve hak” kapsamında değerlendirilebilmesi için söz

konusu mal ve/veya hakkın Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine dahil edilmiş olması ge-

rekmekte olup, mezkûr beyannameye dahil edilmeyenler “birden fazla mal ve/veya hak” kap-

samında değerlendirilmez. Banka hesabında/hesaplarındaki paranın, taşıt dışındaki mal ve/veya

hakların toplam değerinin tespitinde dikkate alınabilmesi için, muris adına açılmış olan

hesap/hesaplarda ölüm tarihi itibariyle mevcut olması gerekir. Ayrıca, murisin ölümünü mü-

teakip, mirasçılarının tamamının ya da bir kısmının sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde, il-

gili kurum veya kuruluşlardan alacağı maaş birden fazla mal ve/veya hak kapsamında,  terekeye

dâhil değildir.
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Söz konusu şartlar dahilinde, istisnadan yararlanılan taşıtın varislerden birine intikalinde

ÖTV aranmadığı gibi, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçilen mirasçının buna

karşılık taşıt haricinde terekede yer alan diğer mal ve/veya haklardaki miras hissesinden diğer

mirasçılar lehine vazgeçmesi de aranmaz. Ayrıca, bu kapsamda işlem tesisi için muristen mi-

rasçılara intikal etmiş olan söz konusu taşıtın dışındaki diğer mal ve/veya haklarla ilgili olarak

da aynı mirasçı lehine feragat edilmiş olması aranmaz. Ancak, istisna kapsamında iktisap edilen

taşıtın varislere kalan hisselerinin tek bir mirasçıya ivazlı olarak devredilmesi halinde, devralan

mirasçının taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısmı hariç

olmak üzere bu satış işlemi "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmez. Bu kapsamda,

söz konusu taşıtın malul veya engelli tarafından ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden

istisnadan yararlanamayanlara devri halinde, taşıtın bu mirasçıya intikalinde vergilendirilmeyen

kendi miras payına tekabül eden kısma ilişkin ÖTV’nin de beyan edilip ödeneceği açıktır.

Taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi ve bu mirasçının Kanunun

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi uygulamasında aranan şartları ve nite-

likleri haiz olması durumunda, terekenin birden fazla mal ve/veya haktan ibaret olup olmama-

sına bakılmaksızın, bu devir işlemi dolayısıyla ÖTV aranmaz. Bu durumda, malul veya engel-

linin Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile 15 inci maddesinin

(2) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında maluliyet veya engellilik durumu nedeniyle

ÖTV’siz olarak taşıt iktisap etmemiş olması veya iktisap tarihinden itibaren beş yıllık sürenin

geçmiş olması gerektiği tabiidir. 

Veraset yoluyla intikal kapsamında, kendisine taşıt veya taşıt üzerinde hisse intikal eden

malul veya engelliler, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi uygula-

masından Tebliğin (II/C/1) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yararlanabilir.

Diğer mirasçıların tek bir mirasçı lehine taşıtla ilgili mülkiyet haklarından feragatini

gösterir belgenin noter onaylı olması yeterlidir.

ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın veraset yoluyla intikali sonrasında

varisin de vefatı nedeniyle taşıtın ikinci kez veraset yoluyla intikalinde de yukarıda yapılan

açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilir.

Bu uygulama kapsamında verginin beyanı ve ödenmesine ilişkin yükümlülükler, adına

kayıt ve tescil yapılan/yapılanlar tarafından yerine getirilir.

Ğ- İLK İKTİSAPTAN SONRA TAŞITIN TADİLATINDA VERGİLEME

1. Kayıt ve Tescilden Önce Tadilat

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi

gereğince, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı

vergiye tabidir.

Ayrıca, Kanunun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde ilk iktisap, (d)

bendinde ise motorlu araç ticareti yapanlar tanımlanmıştır.  

Bu kapsamda, motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan, ancak kayıt ve tescil etti-

rilmeden önce bir başka taşıta dönüştürülen taşıtların ilk iktisabında ÖTV doğar. Dolayısıyla,

kayıt ve tescile tabi bir taşıtı satın alıp, kayıt ve tescil ettirmeksizin üzerinde tadilat veya ek

imalat yapmak/yaptırmak suretiyle kayıt ve tescile tabi bir başka taşıt imal edenler tarafından,
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ÖTV mükellefi olarak, söz konusu taşıtların ilk iktisap kapsamında teslim edilmesi, kullanıl-

maya başlanması, aktife alınması veya kendi adına kayıt ve tescil ettirilmesi işleminde vergi

beyan edilir ve ödenir.

Bu uygulamada, esas itibarıyla, tadilat/ek imalat sonucu taşıtın Kanuna ekli (II) sayılı

listeye göre aynı veya daha yüksek oranda ÖTV’ye tabi olan başka bir taşıta dönüştürülmesi

halinde ilave ÖTV aranır. 

Kayıt ve tescilden önce yapılan tadilat neticesinde daha düşük oranda ÖTV’ye tabi bir

taşıta dönüşüm nedeniyle daha az tutarda vergi hesaplanan durumlarda ek ÖTV beyanı ve öde-

mesi aranmaz. Ancak, daha düşük oranda ÖTV’ye tabi bir taşıta dönüştürülmekle birlikte, mat-

rahtaki artış dolayısıyla daha yüksek tutarda vergi hesaplanan durumlarda da ek ÖTV beyanı

ve ödemesi aranacağı tabiidir. 

Kayıt ve tescile tabi taşıtları satın alarak kayıt ve tescil ettirmeden tadilat veya ek imalat

yapanların, Tebliğin (I/B/4) bölümünde belirlenen esaslara göre Gelir İdaresi Başkanlığından

yazı alarak, tadilat veya ek imalat yapmak üzere taşıt alımında veya ithalinde ÖTV uygulan-

maması mümkündür. Kayıt ve tescile tabi taşıtları satın alarak, kayıt ve tescil ettirmeden önce

bir başka taşıta dönüştürenlerin, söz konusu yazıyı alma şartlarını haiz olmamaları veya şartları

haiz olmakla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığından yazı almamış olmaları halinde, bu amaçla

olsa dahi söz konusu taşıtları ÖTV uygulanmadan iktisap etmeleri mümkün değildir. 

ÖTV ödenerek satın alınan taşıtların kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka taşıta

dönüştürülmesi suretiyle ilk iktisabında, tadilata/ek imalata tabi tutulan taşıtın iktisabında öde-

nen ÖTV, Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, dönüştürülerek ilk iktisabı yapılan taşıtlar için

hesaplanan ÖTV’den indirilebilir. Bu şekilde yapılacak indirimler, dönüşüm sonrası taşıtın ilk

iktisabı için verilen (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin “İndirilecek ÖTV” satırına yazılmak

suretiyle gerçekleştirilir. Bu durumda, beyannamenin verildiği vergi dairesince, indirim konusu

yapılan ÖTV’nin mükellefi tarafından beyan edilip ödendiğinin e-vdo sisteminden veya bunun

mümkün olmaması halinde vergi dairesinden teyit edilmesine bağlı olarak işlem tesis edilir. 

Tadilat/ek imalat sonrası taşıtın, tadilatı/ek imalatı yapan tarafından kullanılmaya baş-

lanması, aktife alınması veya adına kayıt ve tescil ettirilmesi halinde beyan edilecek ÖTV, ya-

pılan tadilat/ek imalat masrafları ve tadilata/ek imalata tabi tutulan taşıt bedeli dikkate alınmak

suretiyle belirlenen emsal bedel üzerinden hesaplanır. Tadilat/ek imalat sonrası taşıtın satılması

durumunda beyan edilecek ÖTV ise yapılan tadilat/ek imalat masrafları ve tadilata/ek imalata

tabi tutulan taşıt bedeli de dikkate alınmak suretiyle belirlenen emsal bedelden düşük olmamak

üzere satış bedeli üzerinden hesaplanır.

2. Kayıt ve Tescilden Sonra Tadilat

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ben-

dine göre, (II) sayılı listedeki taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olanların, kayıt ve tescilden sonra,

taşıtların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre geçmeden, (II) sayılı listedeki;

• 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç),

• 87.03,

• 87.04 (“Diğerleri” grubu hariç)

tarife pozisyonu sıralarında yer alan taşıtlara dönüştürülmesi halinde, değişiklik uya-

rınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılacak olan kişi veya kuruluşlar tarafından, kayıt ve tescil
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işleminden önce, bu işlemin yapılacağı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden

fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile yetkili vergi dairesine, örneği Gelir İdaresi

Başkanlığının web adresindeki “Formlar ve Yayınlar/Beyanname Örnek Formları” bölümünde

yer alan (2A) numaralı ÖTV Beyannamesi kâğıt ortamında düzenlenerek verilir. 

Örneğin, ilk iktisap tarihi 10/11/2012 olup, ilk tescili sırasında oturma yeri sayısı sürücü

dâhil iki kişi,  motor silindir hacmi 2.476 cm3 olan ve 87.04 tarife pozisyonu sırasının "- Di-

ğerleri" grubunda vergilendirilen 2012 model kapalı kasa kamyonetin, 5/6/2014 tarihinde 87.03

tarife pozisyonu kapsamındaki oturma yeri sayısı sürücü dâhil altı kişilik bir taşıta dönüştürül-

mesinde bu uygulama kapsamında ilave ÖTV beyanı ve ödenmesi gerekir. Ancak, 87.04 tarife

pozisyonundaki eşya taşımaya mahsus kapalı kasa kamyonetin, kayıt ve tescilden sonra 87.02

tarife pozisyonunda yer alan midibüse dönüştürülmesi halinde yapılan tadilat sonucu ÖTV

farkı oluşmaz. Aynı şekilde, 87.04 tarife pozisyonundaki bir taşıtın, 87.05 tarife pozisyonundaki

yol süpürme aracına veya çöp kamyonuna dönüştürülmesinde de ilave ÖTV beyanı ve öden-

mesi aranmaz.

Bu uygulama kapsamında yapılacak beyanda, ilk iktisapta ödenen verginin, tadilata

tabi tutulan taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak tadilat sonrası kayıt ve tescil tarihinde

yeni taşıt için geçerli olan orana göre hesaplanan vergiden indirilmesi mümkündür.    

İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde söz konusu dönüştürme işlemi yapılmakla

birlikte, kayıt ve tescilin bu süreden sonra yapılması, yukarıda belirtilen yönde işlem tesisine

engel teşkil etmez. 

Ayrıca, tadilat sonrası taşıtın kayıt ve tescil tarihinde geçerli vergi oranının, tadilata tabi

tutulan taşıtın ilk iktisabında geçerli olan vergi oranından düşük veya bu orana eşit olması ha-

linde de ilave ÖTV beyanı ve ödemesi aranmaz. Örneğin, 2010 yılında %10 ÖTV ödenmek

suretiyle ilk iktisabı yapılan kapalı kasa kamyonetin, 2013 yılında 87.02 tarife pozisyonundaki

sürücü dâhil (13) kişilik minibüse dönüştürülmesinde, minibüsün ÖTV oranının %9 olması

nedeni ile bu dönüşümden dolayı ilave ÖTV ödenmez.

V- GÜMRÜK İDARELERİNCE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE 

İLİŞKİN HÜKÜMLER

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca;

a) İthalde alınan ÖTV, yurt içi satışlardaki belge düzenine paralel olarak, gümrük mak-

buzunda ayrıca gösterilir. 

b) İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde

alınacak ÖTV de dâhil edilmek suretiyle tespit olunur. 

c) Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak

işlem gören mallara ait ÖTV de aynı usule tabi tutulur. Örneğin; dâhilde işleme izin belgesi

kapsamında ithal edilen mallar için ithalat vergileri teminata bağlanırsa, ÖTV de teminata bağ-

lanarak ilgili mevzuat kapsamında takip edilir.

ç) Yurda sokulan eşya için ÖTV’nin eksik ödenmiş veya hiç ödenmemiş olması halleri

ile ithal edilen eşyaya ilişkin olarak mükelleften fazla alınan veya vergiden müstesna olduğu

halde yanlışlıkla alınan ÖTV’nin düzeltilmesi işleminde, ilgili gümrük idaresi tarafından Güm-

rük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. 
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d) İthal edilen mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denet-

leme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergi-

leri noksanlıklarında uygulanan esaslara göre para cezası kesilir. 

VI- DİĞER HÜKÜMLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

A- 1/8/2002 TARİHİNDEN ÖNCE ALINAN TAŞITLAR

Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 1 inci maddesiyle, Kanunun yürürlüğe girdiği

tarih itibarıyla teslim veya ithal edilen mallar ile ilk iktisabı yapılan taşıtlara ÖTV uygulanacağı

hüküm altına alınmıştır. 

Dolayısıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılan vergi uygulamaları

bakımından vergiyi doğuran olayın, bu Kanunun yürürlüğünden önce gerçekleştiği durumlarda,

işleme konu taşıtların 1/8/2002 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescilinin söz konusu olduğu

hallerde ÖTV yükümlülüğü yoktur. 

B- BİLDİRİMLER

1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Kara Taşıtlarına Ait Bildirim Formu

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi kara

taşıtlarını imal eden veya satmak üzere ithal edenler tarafından, ilk iktisap kapsamı dışında,

ÖTV uygulamaksızın yurt içine satışını yaptıkları taşıtlarla ilgili olarak, Tebliğ ekinde (EK:6)

olarak yer alan, “Taşıt Bildirim Formu”nun, faturayı düzenledikleri tarihi takip eden gün sonuna

kadar “İnternet Vergi Dairesi”ne gönderilmesi zorunludur.

İmalatçı veya ithalatçıları tarafından Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan ASBİS’e

bilgi girişi yapılan kara taşıtları için düzenlenen “Taşıt Bildirim Formu”nda taşıtın şasi ve motor

seri numarası girildiğinde “Taşıta İlişkin Bilgiler” bölümü, ASBİS’e girişi yapılan ve Emniyet

Genel Müdürlüğü tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılan bilgiler doğrultusunda ekranda

görüntülenecek olup, bu durumda bildirimin sadece “Aracın Alış ve Satış Bilgileri” kısmının

düzenlenmesi yeterlidir.

Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi kara taşıtlarını imal ederek ilk ik-

tisap kapsamı dışında yurt içine teslim eden imalatçılar ile yurt içinde satmak üzere gümrükte

ÖTV ödemeden ithalini gerçekleştiren ithalatçılar tarafından, KDV yönünden bağlı bulunduk-

ları vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınır.

Söz konusu bildirimin düzenlenmesi ve gönderilmesi amacıyla kullanıcı kodu ve kişisel

şifre alınabilmesi için, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Baş-

kanlığı web adresindeki “İnternet Vergi Dairesi” bölümünden döküm alınmak suretiyle “İnter-

net Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu” düzenlenir ve KDV yönünden bağlı olunan vergi

dairesine verilir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kullanıcı kodu ve kişisel şifre verilir.

Daha önce KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu ve kişisel

şifre almış olanların “Taşıt Bildirim Formu” göndermek için yeniden kullanıcı kodu ve kişisel

şifre almaları gerekmez. Ancak bu işlemi yapabilmek için vergi dairesinden “Taşıt Bildirim

Formu” gönderme yetkisi alınır.

“Taşıt Bildirim Formu” gönderecek olan imalatçı veya ithalatçılar tarafından, Kanuna

ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi kara taşıtlarını ilk iktisap kapsamı dışında ÖTV

uygulamaksızın fatura ettikleri tarihi takip eden gün sonuna kadar, Gelir İdaresi Başkanlığının

web adresindeki “İnternet Vergi Dairesi”ne kullanıcı kodu ve kişisel şifre kullanmak suretiyle
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giriş yapılır ve düzenlenecek Form onaylanarak gönderilir. Ayrıca imalatçı veya ithalatçılar ta-

rafından gönderilecek olan Formda yer alan bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek

yöntem ile elektronik ortamda toplu veri olarak gönderilmesi de mümkündür.

İmalatçı veya ithalatçılar tarafından ilk iktisap kapsamı dışında satılan taşıtın iade edil-

mesi, satış işleminin gerçekleşmemesi veya işlemden vazgeçilmesi hallerinde, bu işlemlerin

gerçekleştiği tarihi takip eden gün sonuna kadar, örneği Tebliğ ekinde (EK:7) olarak yer alan

“Taşıt Bildirim İptal Formu” düzenlenerek “İnternet Vergi Dairesi”ne gönderilir. Bu şekilde

iptal formu düzenlenmiş olan taşıtların ilk iktisap kapsamı dışında yeniden fatura edilmesi ha-

linde, bu satış için de “Taşıt Bildirim Formu” düzenlenerek faturanın düzenlendiği tarihi takip

eden gün sonuna kadar “İnternet Vergi Dairesi”ne gönderilir.

Bildirimin içeriğinde değişiklik olması halinde de yukarıda belirtilen şekilde “Taşıt Bil-

dirim İptal Formu” düzenlenip “İnternet Vergi Dairesi”ne gönderildikten sonra yeniden “Taşıt

Bildirim Formu” gönderilir.

Vergi Usul Kanununun 149 uncu ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkilere

dayanılarak getirilen söz konusu yükümlülüğü, süresinde yerine getirmeyen mükellefler hak-

kında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.

2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlara Ait Bildirim Formu

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi

olmayanların ithalini yapanlardan KDV mükellefi olanların, bir ay içinde ithal ettikleri ÖTV’ye

tabi taşıtlara ilişkin, Tebliğ ekinde (EK:8) olarak yer alan, bildirim formunu, takip eden ayın

20 nci günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı web adresinde hizmet veren “İnternet Vergi

Dairesi” aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına göndermesi zorunludur. 

Bu amaçla, söz konusu taşıtları ithal eden mükelleflerce, vergi dairelerinden kullanıcı

kodu ve kişisel şifre alınır. Şifre alınabilmesi için “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru For-

mu”, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığı web adre-

sindeki “İnternet Vergi Dairesi” bölümünden döküm alınarak düzenlenir ve KDV yönünden

bağlı olunan vergi dairesine verilir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel şifre ve kullanıcı

kodu verilir.

Daha önce KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu ve kişisel

şifre almış olanların bu Bildirim Formunu göndermek için yeniden kullanıcı kodu ve kişisel

şifre almaları gerekmez. Ancak bu işlemi yapabilmek için vergi dairesinden söz konusu Bildi-

rim Formunu gönderme yetkisi alınır.

İnternet ortamında düzenlenen bildirimler onaylanmak suretiyle Gelir İdaresi Başkan-

lığının internet vergi dairesine gönderilir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce

değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderi-

lebilir. 

(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların ithalini yapanların aynı

zamanda söz konusu malların imalatçısı olarak ÖTV mükellefiyetinin bulunması ve bu mü-

kellefiyet kapsamında ÖTV beyannamesi vermesi, ithal edilen söz konusu taşıtlar için ÖTV

bildirimi verilmesine engel teşkil etmez.

(II) sayılı liste kapsamındaki kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt ithalatının bulunmadığı

aylar için bildirim verilmez.
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Vergi Usul Kanununun 149 uncu ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkilere

dayanılarak getirilen söz konusu yükümlülüğü, süresinde yerine getirmeyen mükellefler hak-

kında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.

3. Tadilat/Ek İmalat Yazısı Alanlara Ait Bildirim Formu

Bu Tebliğin (I/B/4) bölümü kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından, kayıt ve tescile

tabi olan motorlu taşıtların tadilatı veya ek imalatını yaparak, bunları satmak üzere yurt içinden

alımında veya ithalinde, ÖTV uygulanmaması gerektiğine dair yazı (EK:1) alan mükellefler

tarafından, ÖTV’siz iktisap/ithal edilerek tadilat/ek imalat yapmak suretiyle satışı yapılan ta-

şıtlara ilişkin, Tebliğ ekinde (EK:9) olarak yer alan bildirim formunun, birer aylık dönemler

itibariyle takip eden ayın 20 nci günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı web adresinde

hizmet veren “İnternet Vergi Dairesi” aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi zo-

runludur.

Bu amaçla, söz konusu taşıtları ithal veya yurt içinden iktisap eden mükelleflerce, vergi

dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınır. Şifre alınabilmesi için “İnternet Hizmetleri

Kullanım Başvuru Formu”, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi

Başkanlığı web adresindeki “İnternet Vergi Dairesi” bölümünden döküm alınarak düzenlenir

ve KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel

şifre ve kullanıcı kodu verilir.

Daha önce KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu ve kişisel

şifre almış olanların bu Bildirim Formunu göndermek için yeniden kullanıcı kodu ve kişisel

şifre almaları gerekmez. Ancak bu işlemi yapabilmek için vergi dairesinden söz konusu Bildi-

rim Formunu gönderme yetkisi alınır.

İnternet ortamında düzenlenen bildirimler onaylanmak suretiyle Gelir İdaresi Başkan-

lığının internet vergi dairesine gönderilir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce

değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderi-

lebilir. 

Satışın bulunmadığı aylar için bildirim verilmez.

Vergi Usul Kanununun 149 uncu ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkilere

dayanılarak getirilen söz konusu yükümlülüğü süresinde yerine getirmeyen mükellefler hak-

kında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.

C- KAYIT DÜZENİ

ÖTV mükellefleri yasal defter kayıtlarını ÖTV’nin hesaplanmasına ve kontrolüne im-

kân verecek şekilde tutar.

Bu maksatla tutulan defter kayıtlarında vergiye tabi işlemler, vergisiz tutarları ile gös-

terilir. Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladığı ÖTV ve girdileri üzerindeki in-

dirilebilir ÖTV tutarı ayrı hesaplarda izlenir. 

Vergiden istisna edilmiş işlemlerin mevcut olması halinde, bu işlemler, ayrı hesaplarda

izlenir.

Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi veya sair sebeplerle matrah veya in-

dirim tutarlarında vuku bulan değişiklikler ile ödenen, iade olunan ve terkin edilen ÖTV ka-

yıtlarda açıkça gösterilir. 
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Ç- DİĞER HUSUSLAR

Mükellefler tarafından verilmesi gereken beyanname ve bildirimler, bu Tebliğde öngö-

rülen istisnai durumlar ile Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen durumlar haricinde, kâğıt

ortamında verilemez; verilmeleri halinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem

tesis edilir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, Tebliğ ekinde yer alan bildirim, belge veya formlarda deği-

şiklik yapmaya yetkilidir.

Bu Tebliğin (I/B/4) bölümü kapsamında gümrük müdürlüklerince aranacak vergi dairesi

yazısı, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan ithalatlarda aranır.

Bağlama kütüğüne kaydı zorunlu taşıtlar bakımından Tebliğin (I/B/3.1) bölümünde ya-

pılan düzenleme, Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren ithal edilen veya imalatçıları tarafından

teslim edilen deniz taşıtları bakımından geçerlidir. 

D- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

Bu Tebliğin yayımından önce yürürlükte bulunan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ-

lerinin, Kanuna ekli (II) sayılı liste uygulamasına ilişkin bölümleri bu Tebliğin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer mevzuatta, Genel Tebliğlerin yürürlükten kaldırılan bölümlerine yapılan atıflar,

bu Tebliğin ilgili bölümüne veya bölümlerine yapılmış sayılır.

E- YÜRÜRLÜK

Bu Tebliğ, yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

EKLER DİZİNİ

EK 1 : TAŞITLARIN TADİLATI VEYA EK İMALATINI YAPANLARA VERİLECEK

YAZI

EK 2 : MÜNHASIRAN PETROL ARAMA FAALİYETİNDE KULLANILMAK

ÜZERE ALIMLARDA İSTİSNA UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER

EK 2A : PETROL ARAMA ŞİRKETİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA

BELGESİ ÖRNEĞİ

EK 2B : PETROL ŞİRKETİ MÜTEAHHİTLERİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN

İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

EK 2C : İTHALAT İSTİSNASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ

EK 3 : SERBEST BÖLGELERDEN YAPILAN İHRACAT TESLİMLERİNE İLİŞ-

KİN BİLDİRİM

EK 4 : (2A) NUMARALI ÖTV BEYANNAMESİNİ GÖNDERME TALEP FORMU

EK 5 : (2A) NUMARALI ÖTV BEYANNAMESİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN

KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRE EK TALEP FORMU ÖRNEĞİ

EK 6 : TAŞIT BİLDİRİM FORMU

EK 7 : TAŞIT BİLDİRİM İPTAL FORMU

EK 8 : (II) SAYILI LİSTEDEKİ TAŞITLARDAN KAYIT VE TESCİLE TABİ OLMA-

YANLAR İÇİN BİLDİRİM FORMU

EK 9 : TADİLAT/EK İMALAT YAZISI ALANLAR İÇİN BİLDİRİM FORMU

ÖRNEĞİ
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

18 Nisan 2015 

CUMARTESİ 
Sayı : 29330 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/6  

Karar No : 2014/245 

Sanık : MUHAMMET NOVBATOV/Abdurrahmanoviç ve Roza'dan olma, 

01/01/1986 Atamyart D.lu. 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 04/12/2014 tarihli ilamı ile mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş 

ve sanık Muhammet NOVBATOV1 a tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 2099 

—— •• —— 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 Gaziantep 

Esas - Karar No: 2013/1090 Esas, 2013/576 Karar, K. Tarihi: 30.09.2013 sanık Hilmi 

Birol DOĞHAN, Akif Remzi ve Kamuran Oğ. 30.05.1960 D.lu BALIKESİR/EDREMİT İlçesi 

Soğanyemez Mah. nüfusuna kayıtlı olup TC KİMLİK NO: 17974546182 Halen: Ekinoba Mah. 

Piri Reis Cad. No:14C/18 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL adresinde ikamet eder. Suç: Firar 

Suç Tarihi: 15.01.1983-11.05.2004 Kanun Maddesi ASCK'nın 66/1-a, TCK'nın 62 ve CMK 231 

maddeleri, Verilen Ceza: BİR YIL ON BEŞ GÜN SÜREYLE HAPİS CEZASIYLA 

CEZALANDIRILMASINA VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

karar verilmiştir. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 

bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 

maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 

sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde temyiz olunabileceği, 

aksi halde hükmün kesinleşeceği ve infaz olunacağı ilanen tebliğ olunur. 2102 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

10 KISIM SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

ihtiyacı (ayrıntısı www.dmo.gov.tr adresinde bulunan) 10 Kısım Spor Malzemesi; Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan ürün listesine ve teknik şartnamelerine 

uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ürün listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29.04.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 3567/1-1 
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1 ADET ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRE 

CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinasyon Birimi ihtiyacı 1 adet 

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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 YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05/05/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 3568/1-1 
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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 5 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü ihtiyacı 5 kalem cihaz Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden 

inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin 

www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm alınabilmektedir. 

Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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 YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06.05.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi 

teklif verilebilecektir. 

Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 3569/1-1 
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ATM PLATFORMU KONUMLANDIRILACAK YERLER KİRAYA VERİLECEKTİR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

Bağcılar sınırları içindeki ATM platformu konumlandırılacak yerler kiraya verilecektir. 

İşin Konusu : Aşağıda nitelikleri belirtilen ATM alanlarının kiraya verilme 

işidir. 

Niteliği/Nev'i : İlçemiz sınırları içindeki Belediyemize ait alanlarda ATM 

PLATFORMU konulacak yerlerin 10 yıllığına kiraya 

verilme işi 

Miktarı : 23 Adet ATM Platform Yeri 

Muhammen Bedel : 2.100.000 TL (İki milyon yüz bin TL) 

Geçici Teminat : 63.000 TL (Altmış Üç Bin TL.) 

İhale iştirak teminatı : 150.000 TL (Yüz Elli Bin TL.) 

İhale Usulü : Açık İhale Usulü 

İlgili Mevzuat : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi  

İhalenin İlan Şekli : Resmi Gazete/Yerel Gazete 

Kiraların Ödeme Şekli : Platformlara ATM cihazlarının konulması, enerji ve data 

hatlarının verilmesinden sonra 15 işgünü içerisinde Peşin 

olarak ödenecektir. 

Şartname : 300,00 TL (Üç Yüz TL) karşılığında Plan Proje 

Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. 

İsteklilerden istenen belgeler İhale Kira Şartnamesinde 

belirtilmiştir. 

İhale 28/04/2015 tarihinde saat; 10:30'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 28/04/2015 tarihinde saat; 09:30'a 

kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 3194/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA 

BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK  

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 53.088,48 TL ile en çok 157.995,36 TL arasında değişen; 

21.04.2015 günü saat 16.30' a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5.308,85 TL en 

çok 15.799,54 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen alkollü içeçek ve dökme üre cinsi 2 grup 

eşya; açık artırma suretiyle, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük 

Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 22.04.2015 tarihinde saat 

10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (2152178) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne 

İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3550/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Gökçeada Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi 287 Ada 4 no.lu parselde 

bulunan cinsi ve yüzölçümü ve diğer bilgileri altta belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet ihale 

Kanunun 37.maddesi gereğince kapalı arttırma teklif usulü ile satılacaktır. 

2 - İhale 29.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00 de Belediye Encümeni huzurunda; 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleyle satışı yapılacak taşınmazın;  

Cinsi  : Otel Binası 

Ada : 287 

Parsel : 4 

Bağımsız Bölüm No : 4 

Arsa Payı : 643/768 

Yüzölçümü : 4 Katlı Toplam 611 m2 

M2 Fiyatı : 4.361,70 TL 

Top. Fiyatı : 2.665.000,00 TL 

Geçici Teminat  : 79.950,00 TL 

4 - Muhammen Bedelin %3ü kadar geçici teminat alınır. 

5 - İstekliler 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 5. maddesi gereğince istenilen belgeleri 

vermek zorundadır. 

6 - İhaleye girebilmek için isteklilerden istenecek belgeler; 

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. Maddesinde sayılan kişilerden olmamak, 

- Türkiye'de tebligat için adres göstermek, 

- Şartnamesinde belirtildiği biçimde teklifte bulunmak, 

- Geçici teminatı yatırmış olmak, 

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

- İkametgâh Belgesi, 

- İhaleye katılacakların vergi mükellefi olduğuna dair belge 

- İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi 

- İstekliler adına vekaleten iştirak edilmesi halinde, teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

- Ticaret ile ilgilenen tüzel kişilerde, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezinin 

bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya 

benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve şirketin son yönetim 

durumunu gösterir ticaret sicil gazetesinin bir örneğinin sunulması ve yönetim kurulu kararının 

bir örneği, 

- Belediye'ye su, vergi, kira ve sair hiçbir nam altında hiçbir borcu olmamak 

- İhale dosyasını satın aldığına dair belge 

7 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

görülebilir, bedeli karşılığında temin edilebilir. 

8 - İhale dosya bedeli 1.000,00 TL'dir. 

9 - İhaleyi alan; ihale onayının tebliğ tarihinden itibaren 7 iş günü içinde ihale bedelinin 

tamamını peşin olarak öder. 

İlan olunur. 3579/1-1 
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MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. 

No: 111 45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elimakikmal@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın a)- 

 

İhalenin - Niteliği - Türü İ. K No Dosya No İhale Tarih - Saati 

Teslim 

Süresi 

1- 
1.636 Adet Fosforlu 

Mont Alımı 
47138 2015 - 0772 05.05.2015 - 14.00 90 Gün 

2- 
63 Kalem Muhtelif 

Filtre Alımı 
47141 2015 - 0773 05.05.2015 - 15.00 90 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL 

karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında 

olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil 

eden kanunlara tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 3613/1-1 
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KABLO ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüze ait elektrik dağıtım tesislerinde kullanılmak üzere kablo alımı 

Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt Numarası : 2015/44539 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001      Faks:0286-4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz sahasında elektrik dağıtım 

tesislerinde kullanılmak üzere 

1 - Kablo TTR H05VV-F 2x1 mm2 (200 metre) 

2 - Kablo TTR H05VV-F 2x1,5 mm2 (200 metre) 

3 - Kablo TTR H05VV-F 3x1,5 mm2 (500 metre) 

4 - Kablo TTR H05VV-F 4x2,5 mm2 (200 metre) 

5 - Yalıtımlı Kablo 0,6/1 KV NYY (YVV) 3x150+70 mm2 (600 metre) 

6 - Yalıtımlı Kablo 0,6/1 KV NYY (YVV) 3x70+35 mm2 (300 metre) 

b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı yer : Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Tarihi ve saati : 05 MAYIS 2015 - 15:00 

d) Dosya No : 114-KÇLİ/2015-0195 

4 - İhaleye ait dokümanlar; 

- Çan'da: ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE Adresinden görülebilir 

ve KDV dahil 50,00 TL yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 05/05/2015, saat 15.00'a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 3450/1-1 
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RAFİNERİ KISMI LAPA VE ŞURUP YOLLARININ 304 L Cr-Ni PASLANMAZ ÇELİK 
BORU VE DİRSEKLERLE DEĞİŞİMİ DEMONTAJ-MONTAJ HİZMETİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Rafineri Kısmı Lapa ve Şurup Yollarının 304 L Cr-Ni Paslanmaz Çelik Boru ve 

Dirseklerle Değişimi Demontaj-Montaj Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 
T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile götürü bedel 
üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/45652 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 
b) Telefon ve faks numarası : 0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07 
c) Elektronik posta adresi: 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Rafineri Kısmı Lapa ve Şurup Yollarının 304 L Cr-Ni 

Paslanmaz Çelik Boru ve Dirseklerle Değişimi 
Demontaj-Montaj Hizmeti İhale konusu işin niteliği, 
türü ve miktarı ile ilgili detaylar Teknik Şartnamede 
detaylandırılmıştır. 

b) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Yüklenici Firma yer tesliminden itibaren 30 (otuz) iş 

günü içerisinde işi bitirecektir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 07.05.2015 Perşembe günü Saat;14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.2.1. Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü Demontaj-Montaj 

Kaynak işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

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

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık 
suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda 
hazır bulunmaları gereklidir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 
Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 
takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 
kanunlarına tabi değildir. 3467/1-1 
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ARDIÇLI MAHALLESİ 124 ADA 4 PARSEL SAYILI YERE TRAMPA (ARSA) KARŞILIĞI 

OKUL YAPIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Esenyurt Belediye Başkanlığından: 

1 - Ardıçlı Mahallesi 124 Ada 4 Parsel Sayılı Yere Trampa (Arsa) Karşılığı Okul Yapımı 

işi 2886 sayılı D.İ.K.’nun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 - Tahmini yatırım maliyeti: (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine 

göre) 3.702.212,00-TL+KDV’ dir. 

3 - Geçici teminat tahmini yatırım maliyetinin % 3’ü olan 111.066,36-TL’ dir. 

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Fatih Mah. Doğan Araslı Caddesi Esenyurt 

Belediyesi Kültür Merkezi Giriş Kat Esenyurt/İSTANBUL adresinde bulunan Fen işleri 

Müdürlüğünde görülebilecek ve 5.000-TL karşılığında satın alınabilecektir. 

5 - İhale 13.05.2015 Çarşamba günü saat 11:00 de Fatih Mah. Doğan Araslı Caddesi 

Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi Giriş Kat Esenyurt/İSTANBUL adresinde, Toplantı 

Odasında, Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı D.İ.K.’nun 51/g 

maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacaktır. 

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: 

İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır. 

6-1 Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler: 

A) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi,  

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,  

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

a - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D) İmza sirküleri,  

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca 

veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca 

veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 
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F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare 

ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

G) İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış 

belge, 

H) İhale tarihi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden 

alınmış belge, 

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift 

imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, 

(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin 

tahmini yatırım bedelinin % 10’dan az olamaz). 

J) Mali durum bildirisi 

K) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

L) En az keşif bedelinin % 50 si kadar bina inşaat işi yaptığına dair iş deneyimini gösteren 

belgeler, İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. 

Ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi aranmaz. 

M) Teknik personel taahhütnamesi, 

N) Yapı araçları taahhütnamesi, 

O) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge vermek zorundadırlar. 

P) İhalede yeterlik alabilmek için Madde 6’da belirtilen belgelerin asıllarının veya noter 

tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Esenyurt Belediye Başkanlığı Fen İşleri 

Müdürlüğü’ne (Fatih Mah. Doğan Araslı Caddesi Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi Giriş Kat 

Fen İşleri Müdürlüğü Esenyurt/İSTANBUL) hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak, ihale 

tarihinden 5 (beş) iş günü önce, Müdürlük yazı işleri kalemine en son 06.05.2015 tarihinde mesai 

bitimine kadar verilmesi gerekir. 

Q) Belirtilen İşin ihalesine teklif verebilmek için yeterlik alınmış olması gerekmektedir. 

İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup, yeterlik alan 

veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. Yeterlik 

değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde Belediye 

Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup, yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün 

isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır. Yeterlik 

müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı 

bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine 

iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. 

7 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 

Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır. 

7-1- İÇ ZARF: 

İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a - Teklif mektubu (ekli örneğe uygun), 
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Teklif mektupları ile teklif formları Belediyemizce verilen örneğine uygun olarak 

hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen 

okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması 

zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya 

düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

a - İç Zarfın Kapatılması: 

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp ve her sayfası istekli 

tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. 

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

7-2- DIŞ ZARF: 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 

a - İç zarf, 

b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri, 

c - Noter tasdikli imza sirküleri, 

d - Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname, 

e - Geçici Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, (2886 sayılı Kanun’a uygun) 

f - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi, 

(Ortaklık sözleşmesinin noter tasdikli olması zorunludur.) 

Dış zarfın kapatılması: 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılarak kapatılacaktır. 

8 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Yenikent Mah. 

Doğan Araslı Caddesi Esenyurt Belediye Başkanlık Binası No: 1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde 

bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 

başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık 

adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon 

başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 

idarelerinin saat ayarı esastır. 

9 - bu ilana ait olan ilan bedeli ile ihale karar pulu (%05,69) ihale üzere kalan kişi veya 

firmadan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir. 

10 - İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 3466/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından: 

İhale Konusu : 88 Odalı Termal Otel İşletme Kiralama İşi  

İşin Niteliği : İşletme İhalesi 

Muhammen Bedeli : 50.000,00 TL/AY + KDV 

İhale Süresi : 15 Yıl 

Geçici Teminat (%3) : 270.000,00 TL 

İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a Bendi Uyarınca Kapalı 

Teklif Usulü - Arttırım 

Şartname Bedeli : 500,00 TL 

İhale Tarihi : 28.04.2015 Salı Günü 

İhale Saati : 10:00 

1 - İHALEYE KATILIMA ŞARTLARI 

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 28.04.2015 Salı günü ve Saat 10:00 da 

Termal Otel İşletme Kira İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği "KAPALI 

TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM" ile ihaleye verilecektir. 

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına 

teslim edilecektir. 

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir. 

İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde 

görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi 

veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu 

hesabına yatırılacaktır. 

İhale 28.04.2015 Salı günü saat: 10:00 da yapılacaktır. 

İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler: 

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus 

Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına 

göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak, 

İhale Konusu İşin Niteliği Muhammen Bedeli İhale Süresi Geçici Teminat (%3) 

Şartname Bedeli İhale Tarihi İhale Saati 

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak 

c. Türkiye'de tebligat için adres göstermek, 

d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına 

alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya. banka teminatı ve Genel Müdürlük 

teyidinin alınmış olması şarttır.) 

e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek 
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a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. 

b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 

getirmek. 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının 

hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 

Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek. 

f. İmza sirküleri vermek: 

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. 

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli 

imza sirkülerini vermek. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

g. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya 

Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı 

olmadığına dair belge, 

h. İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile 

ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge. 

i. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 

j. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları 

ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar,  

k. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge 

l - İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı 

veya noter tasdikli örneği  

m. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile 

belgelendirilecektir.) 

2 - İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini 

imzalayacaklardır. 

3 - İhale Komisyonu kararda SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihale 

yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.) 

KAMUOYUNA DUYRULUR. 3580/1-1 
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1 KALEM HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 1 kalem hizmet alımı işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 

ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü 

Astronomi Binası Beyazıt / İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

 internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu malın: 

 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale Tarihi İhale Saati 

 
AB Projeleri Danışmanlık Hizmeti 6 Ay 30.04.2015 10:00 

 

İhale Kayıt No: 2015/47856 

    

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri : 

b-c-1) Aylık periyotlarla sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 takvim günü içinde 

yapılacaktır. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler : 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 

100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 

Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı 

ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir hizmet kalemi miktarı ile bu hizmet kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 3614/1/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2 Kalem Hizmet alımı işi,  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile 

geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale 

edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif 

vermeye davet edilecektir.   

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Besim Ömer 

Paşa 4/6 Beyazıt İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 0212 440 00 17 - 0212 440 00 19 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 

 görülebileceği internet adresi (varsa) :- 

2 - Ön yeterlik konusu malın  

 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi 

İhale 

saati 

2 Kalem Hizmet Alımı  30/04/2015 10:45 

İhale kayıt no:2015/47826 

1 - Yazma Eserlerin Sayısallaştırılması ve 

Katalog Künyelerinin Çıkarılması 

11.231 ADET   

2 - Yazma Eserlerin Sayısal Ortama 

Aktarılması 
2.150.000 VARAK   

 

b) Teslim yerleri : İ.Ü. Merkez Kütüphane 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 

20/12/2015 tarihine kadar iş teslim edilecektir. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası, Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Beyazıt / İSTANBUL 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2 Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4) İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.7) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

97.668,54-TL’den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye 

ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili 

iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur. 

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. Md.) ilk sözleşme bedelinin en az 

%80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde 

kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 

şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 

işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi 

düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak 

Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler; 
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Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve 

kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları 

hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen 

ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer 

alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 

tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına 

gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu 

örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı 

suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, 

serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren 

belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin 

değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır. 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü kataloglama 

veya sayısallaştırma veya nadir eserlerin dijital ortama aktarılması, künyelerinin çıkarılması işine 

ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 

100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 

Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi Merkez Kampüsü, Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 3614/2/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Storage Sunucu (Depolama Ünitesi) alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale 

usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün 

istekliler teklif vermeye davet edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası :  

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Besim Ömer 

Paşa 4/6 Beyazıt İSTANBUL  

b) Telefon ve faks numarası : 0212 440 00 17-0212 440 00 19 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 

görülebileceği internet adresi (varsa) : - 

2 - Ön yeterlik konusu malın 
 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 

 Storage Sunucu (Depolama Ünitesi) 

İhale kayıt no:2015/47838 
2 Adet 30/04/2015 11:15 

 

b) Teslim yerleri: : İ.Ü. Merkez Kütüphane 

c) Teslim tarihi : Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip 30 takvim günü içinde mesai 

saatlerinde teslimat yapılacaktır. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası, Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Beyazıt/İSTANBUL 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4) İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.7) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

 a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler: 

91.500,00-TL’den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye 

ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili 

iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur. 

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. Md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 

80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin 

kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 

şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 

işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi 

düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak 

Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler; 
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Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve 

kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları 

hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen 

ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer 

alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 

tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına 

gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu 

örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı 

suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, 

serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi  onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren 

belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin 

değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır. 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur.  

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.3.3.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 

uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü bilgisayar, 

depolama ünitesi veya donanım satışına ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 

100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 

Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi Merkez Kampüsü,  Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 3614/3/1-1 
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İHALE İPTAL İLANI 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait Ekonomik Ömrünü Doldurmuş (EÖD) 45 

Adet Araç (1 Adet Tanker, 44 Adet İş Makinesi) Satış ihalesi ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal 

edilmiştir. 

İhale Kayıt No : 2015/1 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı 

Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 

Keçiören/ANKARA 

b) Telefon ve Faks No : 0 312 294 20 00 / 27 28 0312 294 20 89 

c) Elektronik Posta Adresi : etimaden@etimaden.gov.tr 

2 - İptal edilen ihalenin yayımlandığı 

    Gazetenin adı ve tarihi  : Resmi Gazete 09.04.2015 Sayı: 29321 

3 - İhale iptal tarihi : 16.04.2015 

4 - İptal nedeni veya nedenleri : İhale dokümanlarında yapılması gerekli görülen 

değişiklikler. 3618/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2014 yılı gayri safi geliri 409.551,16.-TL. olan ikinci sınıf Fethiye Birinci Noterliği 

11.06.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren 

bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 3526/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Ankara Otuzdokuzuncu Noterliği 15.06.2015 tarihinde ve Antalya Dördüncü Noterliği 

16.06.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

1 ANKARA OTUZDOKUZUNCU 

NOTERLİĞİ 

1,484.625,22.-TL 

2 ANTALYA DÖRDÜNCÜ 

NOTERLİĞİ 

1,166.853,44.-TL. 

 3525/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Çöpüne Sahip Çık Vakfı (ÇSÇ) 

VAKFEDENLER: Hüseyin Murat VARGI, Mehmet Muzaffer AKPINAR, Zehra Gülperi 

CEYLAN, Yasemin VARGI, Ömür FİLİZ, Şeyda TALUK, Ayşe Müge ÇERMAN  

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/03/2015 tarih ve E.2015/10, 

K.2015/101 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Teknolojinin insanlara sağlamış olduğu imkânların yanında çevreye 

verdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla geri dönüşümü mümkün kılan teknolojik ürünlerin 

imkanlarını kullanmak suretiyle, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile 

sürdürülebilir bir sistem içinde başta ambalaj atıkları olmak üzere geri dönüşümü mümkün olan 

tüm atıkların geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla geri dönüşümü mümkün olan tüm 

atıkların değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi 

oluşturulmasında temel unsurların bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm sanayi 

ve kapasitesinin yaratılması, tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması için eğitim, sağlık, kültür, 

bilimsel araştırma ve geliştirme, teknolojiyi geliştirme, yeni teknoloji arayışına yönelme ve proje 

geliştirme konularında faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır. Herkese 

eşit, dengeli ve mümkün olan en yüksek seviyede koruyucu, iyileştirici hizmetlerin etkin biçimde 

yerine getirilmesi için katkıda bulunmak, Türk toplumunun daha sağlıklı ve temiz bir ortamda 

yaşaması için maddi ve manevi faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000.-(beş yüz bin) TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: Zehra Gülperi CEYLAN, Hakan COŞKUN, Şansal İLGÜN 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi 

halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece 

aynı vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 3570/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Türkiye Üstünzekalılar Yüksel Eğitim ve Gelişim Vakfı (TÜYEGEV) 

VAKFEDENLER: Mehpare Kınık USTOMAR 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/03/2015 tarihinde kesinleşen 

20/01/2015 tarih ve E.2014/301, K.2015/6 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Özellikle üstün zekalı ve üstün potansiyelli çocuklara, okul 

öncesinden başlayarak, ilk, orta, lise ve yüksek öğretim hayatları boyunca ve eğitim hayatları 

sonrası destek vererek verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine 

katkıda bulunmak, Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.- (elli bin) TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: Mehpare Kınık USTOMAR, İlknur İNCELER, Esra MOLA, 

Deniz Biber EYÜBOĞLU, Derya ŞAFAK 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Eğitim 

Gönüllüleri Vakfına veya mütevelli heyetin 3/2 çoğunlukla belirleyeceği benzer amaçlı başka bir 

vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 3476/1-1 
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İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

• İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 

İlişkiler Bölümüne istihdam edilmek üzere Prof. düzeyinde öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü'ne 

İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

• Başvuru dilekçesi 

• YÖK formatında özgeçmiş 

• Eser listesi 

• Doçentlik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği 

• Yurtdışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği 

• İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 

aşağıda belirtilen programlara Yrd. Doç. düzeyinde öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Radyoterapi 
Tıp Fakültesi mezunu olup Radyasyon 

Onkolojisi uzmanlığını almış olmak 
Yrd. Doç. Dr. 1 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri 

Tıp Fakültesi Mezunu olup Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları uzmanlığını almış olmak 
Yrd. Doç. Dr. 1 

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları 

Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

• Başvuru dilekçesi 

• YÖK formatında özgeçmiş 

• Eser listesi 

• Yurtdışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği 

• Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği 

• Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği 

• Varsa Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği 

Başvuru: 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Direktörlüğü Mahmutbey, Dümenler 

Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul 3612/1-1 

—— • —— 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

YASAKLAMAYA AİT DÜZELTME KARARI 

2014/82093 ihale kayıt numarası ile ihale edilen Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli 

Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi (Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi Tanıtım Merkezi) yapım işi 

uhdesinde kalan Gizem İnşaat Taah. Tic. ve San. A.Ş.; 4735 sayılı Kanunun 26.maddesinde 

belirtilen ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmediğinden, Gizem İnşaat Taah. 

Tic. ve San. A.Ş. (Vergi No: 3960045996) Bakanlık Makamı Oluru ile 1 yıl süreli, Tüm 

İhalelerden Yasaklama Kararı verilmiştir. Yasaklama Kararı 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Ancak, Yasaklama Kararı Formunda 4735 sayılı KİSK Kutucuğu işaretlenmesi gerekirken 

sehven 4734 sayılı KİK kutucuğu işaretlenmiştir. 

Bu sebeple, Gizem İnşaat Taah. Tic. ve San. A.Ş. (Vergi No: 3960045996)' nin 

Yasaklama Dayanağı ve Kapsamı b-4735 KİSK olarak değiştirilmiştir. 

İlan olunur. 3611/1-1 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 18 Nisan 2015 – Sayı : 29330 

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim 

üyeleri alınacaktır. 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 18.04.2015 

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 02.05.2015 

 

FAKÜLTE 

BÖLÜM / 

ANABİLİM DALI 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI 

KADRO 

SAYISI 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

(Türkçe) Bölümü 

Öğretim 

Üyesi 

* Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler alanında uzmanı olmak. 

* T.C. Maltepe Üniversitesi 

Akademik Yükseltme ve Atama 

Kriterlerini sağlamak. 

2 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 

Doçent 

*Doçentliğini Bilgisayar 

Mühendisliği veya Yönetim 

Bilişim Sistemleri alanlarından 

birinden almış, veri madenciliği 

ve yazılım mühendisliği 

konularında yayın yapmış 

olmak. 

*T.C. Maltepe Üniversitesi 

Akademik Yükseltme ve Atama 

Kriterlerini sağlamak. 

1 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Profesörler İçin: 

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* YÖK Formatında Özgeçmiş  

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1 - 

A - EK1 - B formları 

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 

"Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız) 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

* Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik 

Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması] (Yurt 

dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ], 
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* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya, 

* KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek 

için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya 

İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak 

Doçentler İçin: 

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* YÖK Formatında Özgeçmiş  

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1 - 

A - EK1 - B formları 

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 

"Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız) 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

* Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik 

Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması] (Yurt 

dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi)], 

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 

* KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek 

için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya 

İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak 

Yardımcı Doçentler İçin: 

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* YÖK Formatında Özgeçmiş 

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan Ek1 - 

A ve Ek1 - B formları (Kısaltma ve Sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali işler 

Daire Başkanlığı “ Yönetmelik - Yönergeler” alanında “Akademik Yükseltme ve Atama 

Yönergesi”ni tıklayınız.) 

* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce 

Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı 

Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması 

] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik 

Belgesi) ], 

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya. 

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz 

sayılacaktır. 3572/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Selim KAPLAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 06.09.2015 

tarihinde son bulacaktır. 

2 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Erol 

TÜRE’ye “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 06.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 06.03.2016 tarihinde son bulacaktır. 

3 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Talat 

TUZLU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 28.05.2014 gün ve 006 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 31.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 

31.03.2016 tarihinde son bulacaktır. 

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Yıldırım BECEREN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 21.11.2014 gün ve 585-688 sayılı kararı 

ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 

edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.03.2015 tarihinde 

başlanmış olup, ceza 05.09.2015 tarihinde son bulacaktır. 

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Embiye AKSOY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 21.11.2014 gün ve 579-682 sayılı kararı ile 

“6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen 

ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 20.03.2015 tarihinde başlanmış olup, 

ceza 20.09.2015 tarihinde son bulacaktır. 

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

Bahattin GÜNDOĞDU’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 24.02.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 24.08.2015 

tarihinde son bulacaktır. 

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Murat 

YÜKSEL’e “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 20.03.2015 

tarihinde başlanmıştır. 3543/1-1 

—— • —— 
Türk Standartları Enstitüsünden: 

Aşağıda unvanı, belge no'su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri 

fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet 

belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet 

hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 

 

Kütahya Kardelen Medikal 

Sağ. Araç ve Gereç. Tic 

Ltd. Şti. 

TS 12546 43-HYB-196 06.04.2015 Yıllık Vizesini 

Yaptırmadığı 

İçin 

Yılmaz Makina San. ve Tic.  

Mehmet Ali Yılmaz 

TS 12510 43-HYB-37 06.04.2015 Yıllık Vizesini 

Yaptırmadığı 

İçin 

Asdem Petrol Ve Otomotiv 

Ticaret Anonim Şirketi 

TS 11939 43-HYB-198 06.04.2015 Yıllık Vizesini 

Yaptırmadığı 

İçin 

Onur Med Özel Sağlık Hiz. 

Org. ve Eğ. Med. Tic. Ve 

Sin. Ltd. Şti. 

TS 13085 

TS 13227 

43-HYB-192 06.04.2015 Yıllık Vizesini 

Yaptırmadığı 

İçin 

 3554/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6806 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86    06100 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 219 hektar 

• BÖLGESİ : Deniz 

• KAPSADIĞI İL : Karasuları içi 

• PAFTA NUMARASI : E38 - d4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Karadeniz’de Türk karasuları içinde 219 hektarlık E38 - d4 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 3484/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6805 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE  

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86     06100 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 19.622 hektar 

• BÖLGESİ : Deniz 

• KAPSADIĞI İL : Karasuları içi 

• PAFTA NUMARASI : F38 - d1, d2 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Karadeniz’de Türk karasuları içinde 19.622 hektarlık F38 - d1, 

d2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 3485/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6783 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86    06100 

  Çankaya - ANKARA 
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● MÜRACAAT TARİH : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 29.043 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Sinop - Samsun 

• PAFTA NUMARASI : F34 - b1, b2 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O’nun Sinop, Samsun illerinde 29.043 hektarlık, F34 - b1,b2 

paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 3486/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6784 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

•MERKEZİ VE 

 TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86    06100 

  Çankaya - ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYE : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 43.784 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Adana 

• PAFTA NUMARASI : 034 - C 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O'nun Adana ilinde, 43.784 hektarlık, 034 - C paftası için petrol 

arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 7 ve 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 9, 10'uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiştir. 3487/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6796 

 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad No: 86   06100 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 28.988 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Sinop, Samsun 

• PAFTA NUMARASI : E34 - c3,c4 

KARAR: 
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Türkiye Petrolleri A.O.’nun Sinop ve Samsun illerinde 28.988 hektarlık E34 - c3,c4 

paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 3488/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6797 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad No: 86  06100 

Çankaya /ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 5206 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Hakkari 

• PAFTA NUMARASI : N51 - c1,c2 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Hakkari ilinde 5206 hektarlık, N51 - c1,c2 paftaları için 

petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 3489/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6812 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86    06100 

  Çankaya - ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 46.326 hektar 

• BÖLGESİ : Deniz 

• KAPSADIĞI İL : Karasuları İçi 

• PAFTA NUMARASI : F38 - A 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Karadeniz’de Türk Karasuları içinde 46.326 hektarlık, F38 - A 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 3490/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6782 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad: No: 86    06100 

  Çankaya - ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 57.876 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Sinop 

• PAFTA NUMARASI : E34 - D 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O’nun Sinop ilinde, 57.876 hektarlık, E34 - D paftası için petrol 

arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiştir. 3491/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6811 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ ve  

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86    06100 

  Çankaya - ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 3.652 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Hakkari 

• PAFTA NUMARASI : N51 - d1, d2 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Hakkari ilinde 3.652 hektarlık N51 - d1, d2 paftaları için petrol 

arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiştir. 3492/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6800 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ ve 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 
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RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 10.915 hektar 

• BÖLGESİ : Deniz 

• KAPSADIĞI İL : Karasuları içi 

• PAFTA NUMARASI : E35 - c1, c2 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A. O.’nun Karadeniz’de Türk karasuları içinde 10.915 hektarlık E35 - c1,c2 

paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince 

talebin reddine karar verilmiştir. 3493/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6801 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVAN : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ ve 

TEBLİGAT ADRES : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ:11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 9.038 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Sinop, Samsun 

• PAFTA NUMARASI : F34 - a1, a2 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Sinop ve Samsun illerinde 29.038 hektarlık F34 - a1, a2 

paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 3494/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6804 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86     06100 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜM : 30.887 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Adana 

• PAFTA NUMARASI : N34 - c3, c4 

KARAR: 
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Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adana ilinde 30.887 hektarlık N34 - c3, c4 paftaları için 

petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 3495/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6795 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ ve 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad No: 86    06100 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 38.871 hektar 

• BÖLGESİ : Deniz 

• KAPSADIĞI İL : Karasuları İçi 

• PAFTA NUMARASI : E35 - B 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Karadeniz’de Türk karasuları içinde, 38.871 hektarlık E35 - B 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince 

talebin reddine karar verilmiştir. 3496/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6799 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 200.883 hektar 

• BÖLGESİ : Deniz  

• KAPSADIĞI İL : Karasuları dışı 

• PAFTA NUMARASI : D42, D43 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Karadeniz’de Türk Karasuları dışında 200.883 hektarlık D42, 

D43 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 3497/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015     Karar No: 6798 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 10.598 hektar 

• BÖLGESİ : Deniz 

• KAPSADIĞI İL : Karasuları içi 

• PAFTA NUMARASI : E37 - c3,c4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Karadeniz’de Türk Karasuları içinde 10.598 hektarlık E37 - c3,c4 

paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince 

talebin reddine karar verilmiştir. 3498/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6819 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZİ VE 

  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86,    06100 

  Çankaya - ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 29.895 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L45 - c1, c2 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nın ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha 

için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3499/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6820 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZİ VE 

  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86,    06100 

  Çankaya - Ankara 
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• MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 59.421 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER : Ağrı, Kars 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/I50 - A 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nın illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha 

için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3500/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6822 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZİ VE  

  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86   06100 

  Çankaya - ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.199 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L42 - c2 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha 

için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3501/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6823 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZİ ve  

TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86    06100 

  Çankaya - ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
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• YÜZÖLÇÜMÜ : 8.970 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Çankırı, Yozgat 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/H32 - A 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O’nun illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha 

için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3502/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6830 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86      06100 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 30.665 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır, Mardin 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M44 - c3, c4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun illeri, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan 

saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3503/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6827 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ ve 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad No: 86    06100 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ :11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 39.414 hektar 

• BÖLGESİ : Deniz 

• KAPSADIĞI İL : Karasuları İçi 
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• PAFTA NUMARAS : AR/TPO/D/F37 - B 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O’nun Karadeniz’de Türk Karasuları içinde, yüzölçümü ve paftası 

yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 1 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, sekiz 

yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3504/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6821 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86     06100 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.116 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Siirt, Bitlis, Van 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M49 - A 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan 

saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3505/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6829 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad No: 86   06100 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 36.025 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Hakkari 

• PAFTA NUMARASI : R/TPO/K/N51 - a3,a4 

KARAR: 
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Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha 

için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3506/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6828 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad No: 86   06100 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.927 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Adana 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/O34 - B 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha 

için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3507/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015     Karar No: 6817 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE  

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86   06100 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.268 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

•KAPSADIĞI İLLER : Diyarbakır, Mardin 

•PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M44 - D 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nın illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha 

için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  
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6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3508/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6818 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86    06100 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.224 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER : Adıyaman, Malatya 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L41 - c4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nın illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha 

için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3509/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015     Karar No: 6826 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü mah. 2180 Cad. No: 86 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.351 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Şanlıurfa 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/N42 - a1 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha 

için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3510/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6825 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.152 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır, Elazığ 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L44 - b1 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan 

saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3511/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.04.2015    Karar No: 6824 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ VE 

TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 

  Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 30.300 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır, Elazığ 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L44 - a1, a2 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun illeri, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan 

saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3512/1-1 
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