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YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kenevire bağlı uyuşturucu madde üretiminin

engellenmesinin sağlanması için izinli kenevir yetiştiriciliğine ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine

dair yapılacak işlemlere ilişkin  usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kenevir yetiştiriciliği yapılmasına izin verilecek il ve

ilçelerin tespitine, yetiştiricilik izinlerinin verilmesine, izinli ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine

yönelik uygulanacak işlemler ile gerekli kontrollere ve bu kontrollerde görev alacak personelin

niteliklerine yönelik hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci

maddesi ile 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi  Hakkında

Kanunun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Çiftçi: Kenevir yetiştiriciliği yapan ÇKS’ye kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

c) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün

bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

ç) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüğünü, 

d) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüğünü,

e) Kenevir: Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla yapılan yetiştiricilik yanında, farklı

organlarından münhasıran esrar elde edilebilen, mahalli olarak bazı yörelerde kendir, hint keneviri,

çedene veya çetene olarak isimlendirilen; cannabis cinsine bağlı bütün tür ve alt türlere ait

bitkileri,
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f) Kenevir yetiştiriciliği: Her ne maksatla olursa olsun kenevir tohumunun çimlendiril-

mesinden veya vegetatif aksamın çoğaltılmasından hasada kadar yapılan tüm tarımsal uygula-

maları,

g) Lif: Kenevir saplarından elde edilen ve birçok maksatla kullanılan bitkisel materyali,

ğ) Teknik personel: Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünde görevli ziraat mühendisini, bu-

lunmadığı halde  ziraat teknisyenini,

h) Tohum: Kenevir yetiştiriciliği sonucunda elde edilen gıda veya yem olarak kullanı-

labilen bitki organını,

ı) Tohumluk: Kenevirin çoğaltımı için kullanılan tohum veya fide gibi üretimde kulla-

nılabilen her türlü vegetatif bitki kısımlarını,

i) Üretim dönemi: Takvim yılında kenevirin ekim tarihi ile hasat tarihi  arasındaki  sü-

reyi, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetiştiricilikle İlgili Hükümler

Yetiştiricilik izni verilebilecek bölgeler

MADDE 5 – (1) İzinli kenevir yetiştiriciliği; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum,

İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat,

Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde yapılabilir.

(2) Birinci fıkrada izin verilen il ve ilçelerin dışında kenevir yetiştiriciliği yasaktır. An-

cak, bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen hükümlere uymak şartı ile bilimsel araştırma ama-

cıyla ana veya tali bitki olarak kenevir yetiştiriciliğine birinci fıkrada belirlenen bölgeler dışında

da Bakanlıkça izin verilebilir.

İhtiyaç hallerinde yetiştiricilik bölgesi ihdas ve iptali

MADDE 6 – (1) İhtiyaç hallerinde kenevir yetiştiricilik bölgelerini azaltmak veya ço-

ğaltmak Bakanlık yetkisindedir. Bu kapsamda, Bakanlık yeni yetiştiricilik bölgeleri ihdas ede-

bileceği gibi mevcut yetiştirme bölgelerini de iptal edebilir.

Yetiştiricilik izni müracaatı

MADDE 7 – (1) Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği

yapmak isteyen çiftçiler, 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında yetiştiricilik yapacakları yerin en

büyük mülki idare amirliğine; 

a) Başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir Ek-1’de yer alan örneğe uy-

gun başvuru formu,

b) Çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini

yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu Yönetmelik

hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin Ek-2’de yer alan örneğe uygun taahhüt-

name,  
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c) Üretim yılına ilişkin ÇKS belgesi,

ç) Üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, kadastro

geçmemiş yerlerde ise ÇKS’ ye uygun keşif raporu,

d) Nüfus kayıt örneği,

ile başvuruda bulunurlar.

(2) Üniversiteler, Bakanlık araştırma enstitüleri ile araştırma izni bulunan kuruluşlardan,

bilimsel araştırmalar için ana veya tali bitki olarak kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyenler,

birinci fıkrada belirtilen tarihlere bağlı kalmaksızın, yetiştiricilik yapacakları ilin en büyük

mülki idare amirliğine;

a) Bilimsel araştırma yapmak isteyen kurum yetkilisinin yazılı müracaatı,

b) Araştırmanın amacını, materyal ve yöntemi ile araştırma süresini gösterir ayrıntılı

proje dokümanı,

c) Üretim yerinin toplam yüzölçümü ile krokisi, varsa ada/parsel numarası,

ç) Araştırma ekibinde yer alanların onaylı listesi ve nüfus kayıt örnekleri,

d) Araştırma ekibinde yer alanların daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal

etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine,  yetiştiricilik izni verilmesini

müteakip bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin Ek-2’de yer alan

örneğe uygun taahhütname,

ile birlikte başvuruda bulunurlar.

Yetiştiricilik izni ve iptali

MADDE 8 – (1) Kenevir yetiştiriciliği izni için müracaat edenlerin başvuruları kayıt

altına alınır. İl veya ilçe müdürlüğü kendilerine ulaşan müracaatları bu Yönetmelik hükümle-

rince aşağıdaki şekilde inceler. İl veya ilçe  müdürlüğü;  

a) Müracaat edenlerin 2313 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile 26/9/2004 tarihli ve

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188 ilâ 192 nci ve 297 nci maddelerinde yazılı suçlardan

birini işleyip işlemediğine ilişkin Cumhuriyet Savcılığından bilgi talep eder. 

b) Yetiştiricilik yapılacak yeri, başvuruda ibraz edilen belgeleri dikkate alarak yerinde

inceler ve yapılan birinci inceleme için Ek-3’e uygun şekilde kenevir yetiştiriciliği arazi kontrol

tutanağı düzenler.

c) Yetiştiricilik yapılan alanın bulunduğu mahalli, bu mahallin yerleşim yerine veya

ana yollara olan uzaklığını, arazinin bulunduğu topoğrafik koşullar ile personel ve ekipman

durumu  açısından yetiştiricilik yapılacak yerin etkin bir şekilde kontrol edilebilme imkanını

dikkate alır. 

(2) 5 inci maddenin  birinci fıkrasında belirtilen yerlerde kenevir yetiştirmek amacıyla

yapılan müracaatlar, il veya ilçe müdürlüğünce  birinci fıkra hükümleri çerçevesinde değer-

lendirilir ve uygun görülen müracaatlara il veya  ilçe müdürlüğünün teklifi, başvurulan mahallin
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en  büyük mülki  idare  amirinin  onayı  ile Ek-4/A’ya uygun olarak düzenlenmiş yetiştiricilik

izin belgesi, uygun görülen bilimsel araştırma amacına yönelik yetiştiricilik izni müracaatla-

rında ise il müdürlüğünün teklifi mahallin en  büyük mülki  idare amirinin onayı ile Ek-4/B’ye

uygun olarak düzenlenmiş bilimsel araştırma amacına yönelik yetiştiricilik izin belgesi verilir. 

(3) Yetiştiricilik izni; lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik başvurularda en fazla

bir üretim dönemi, bilimsel araştırmalar için yapılan başvurularda proje uygulama süresi dik-

kate alınarak en fazla üç yıl geçerlidir. 

(4) Bilimsel araştırmaya yönelik kenevir yetiştiriciliğinde araştırmanın amacı, materyal

ve yöntemi, araştırma süresi ile proje ekibinde değişiklik olması durumunda bu değişiklik ve

gerekçesi bilimsel araştırma yapan kurum tarafından on iş günü içerisinde ilin en büyük mülki

idare amirliğine bildirilir. Araştırmanın amacı, materyal ve yöntemi ile araştırma süresinde  de-

ğişiklik olması durumda bu madde hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünün teklifi ilin en  bü-

yük mülki  idare amirinin onayı  ile  izin belgesi yenilenir.  Proje ekibinde değişiklik olması

durumunda proje ekibine ilişkin bilgi ve belgeler ile Ek-2’ye uygun taahhütname yenilenir.

(5) Yetiştiricilik izni için yapılacak müracaatlar, müracaatın il veya ilçe müdürlüğüne

ulaşmasını müteakip bir ay içerisinde sonuçlandırılır. Ancak, Bakanlık görüşüne başvurulan

durumlarda bu süre üç aya kadar uzatılabilir.

(6) Uygun görülmeyen müracaatlar, il veya ilçe müdürlüğünce gerekçeleri ile birlikte

ilgililere yazılı olarak bildirilir. Bu kararlara karşı itirazlar, kararın ilgiliye tebliğinden itibaren

en fazla beş iş günü içerisinde üst makama yapılır. Üst makam ilçe müdürlüğüne yapılan mü-

racaatlarda il müdürlüğü, il müdürlüğüne yapılan müracaatlarda ise Bakanlıktır. İtirazlar, onbeş

iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen ka-

rarlar kesindir.

(7) İl veya ilçe müdürlüğü, düzenlediği kenevir yetiştiriciliği izin belgesinin bir örneğini

ve yetiştiricilik yapılacak alanın krokisini ilgili mülki idare amirliği aracılığıyla mahallin kolluk

birimlerine bildirir.

(8) Yetiştiricilik izni verilenlerin bu Yönetmeliğe aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi

halinde yetiştiricilik izinleri iptal edilir.

Yetiştiricilikte dikkat edilecek hususlar

MADDE 9 – (1) Kenevir yetiştiriciliği yapan çiftçiler veya bilimsel amaçlı araştırmada

görev alanlar; 

a) İzin belgesinde belirtilen amaca uygun yetiştiricilik yapmak ve yetiştiricilik  amacına

aykırı iş ve  işlemlerin yapılmasını  engelleyecek tedbirleri  almakla,

b) Kamu görevlilerinin yetiştiricilik alanında yapacağı kontrollere yardımcı olmakla,

c) Hasat sonrasında esrar elde edilmesini önlemek için kenevir bitkisinin yan dal, yaprak

ve çiçek gibi artıkları derhal imha etmekle, 
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ç) Bilimsel araştırmalar amacıyla yapılan kenevir yetiştiriciliğinde, elde edilen kenevir

veya ürünlerine yönelik yapılan işlemleri, takvim yılı içerisinde yetiştiricilik izni veren il veya

ilçe müdürlüğüne bildirmekle,

yükümlüdür. 

(2) Yetiştiricilik sonunda elde edilen tohumluk için 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı

Tohumculuk Kanunu hükümleri esas alınır. Üretim sonunda elde edilen tohumlar ise çimlen-

dirilmemek şartıyla ilgili mevzuata uygun olarak kullanılır.

İzinsiz yetiştiriciliğe ilişkin işlemler

MADDE 10 – (1) Hangi amaca yönelik olursa olsun izinsiz yetiştirilen kenevir, 2313

sayılı Kanun hükümlerine göre imha edilir ve konu adli mercilere intikal ettirilir.

(2) İzinsiz kenevir yetiştiriciliğine ilişkin tespit veya imha işlemlerinde, kolluk birim-

leriyle birlikte teknik personel tarafından Ek-6’ya uygun rapor tanzim edilir.

(3) İzin belgesi alınmasına rağmen belgede belirtilen alandan fazla yerde veya izin bel-

gesinde kayıtlı yerden başka yerde yetiştiricilik yapanlar ile izin belgesinde belirtilen amaç dı-

şında yetiştiricilik yapanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

(4) Bakanlık, izinsiz yetiştirilen kenevirlerin sökülmesi, toplanması, taşınması ve im-

hasının daha hızlı ve kolay yapılabilmesine imkan veren yeni metodlara yönelik tavsiyelerde

bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontroller ile İlgili Hükümler

Kontrol merci

MADDE 11 – (1) Kenevir yetiştiriciliği için izin verilen yerler, il veya ilçe müdürlük-

lerindeki teknik personel tarafından ekimden hasada kadar devamlı kontrol altında tutulur ve

bu yerlerde amaca yönelik yetiştiricilik yapılıp yapılmadığı izlenir.

(2) Yetiştiricilik izni verilen bölgeler dışında yapılan kenevir yetiştiriciliği, il veya ilçe

müdürlükleri ve mahallin kolluk birimleri tarafından birlikte izlenir ve tespiti halinde 10 uncu

madde hükümleri uygulanır.

Kontrollerde görevli personel

MADDE 12 – (1) İl veya ilçe müdürlüklerinde, yeterli sayıda teknik personel görev-

lendirilir. Görevlendirilen teknik personele  ait liste her yıl Ocak ayı sonuna kadar kolluk bi-

rimlerine bildirilir. Ayrıca görevlendirilen teknik personelin, Bakanlığa bildirilmek suretiyle

kenevir tarımı ve kontrolü hususlarında hizmet içi eğitime katılması sağlanır. 

(2) İhtiyaç halinde, teknik personel asli görev mahalli dışında Bakanlık onayı ile farklı

il veya ilçelerde kontrol, tespit ve/veya imha işlemlerinde görevlendirilebilir. 

(3) Bu Yönetmeliğin tanımladığı görevleri icra etmek üzere teknik personelin her türlü

ihtiyaçları, görevli oldukları il veya ilçe müdürlüklerince karşılanır.
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Kontrollerde dikkat edilecek hususlar

MADDE 13 – (1) Kontrollerde esas amaç; izinsiz yetiştiricilik ile uyuşturucu madde

üretimine mani olmanın yanı sıra, izinli kenevir üretiminde eğitim ve yayım çalışmaları ile

tetrahydrocannabinol (THC) maddesi düşük kenevir çeşitleri kullanılarak uygun tekniklerle

üretimin yapılmasını sağlamaktır.

(2) Teknik personelce yapılacak kontrollerde; 

a) Yetiştiricilik izninde belirtilen bilgiler ile kenevir ekim alanındaki mevcut durum

karşılaştırılır.

b) İzin belgesinde belirtilen kenevir ekim alanından fazla yerde veya izin belgesinde

kayıtlı yerden başka yerde kenevir yetiştiriciliği yapılmasına müsaade edilmez. 

c) Üretimin her aşamasında yapılan uygulamaların, Ek-4’de belirtilen yetiştiricilik ama-

cına uygun olup olmadığı incelenir. Kenevirin, yetiştiricilik amacı dışında kullanılmasına mü-

saade edilmez.

ç) Hasat sonrasında esrar elde edilmesini önlemek için kenevir bitkisinin yan dal, yaprak

ve çiçek gibi artıkları ilgili mevzuata uygun olarak derhal imha ettirilir. 

d) Her kontrolden sonra tespit edilen hususlar, Ek-5’teki arazi kontrol kartlarına işle-

nerek kayıt altına alınır.

Kontrol zamanı

MADDE 14 – (1) İl veya ilçe müdürlükleri teknik personelince kenevir yetiştiriciliği

izni verilen yerler kenevirin ekiminden hasada kadar en az ayda bir defa kontrol edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 21/10/1990 tarihli ve 20672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kenevir

Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/10/1990 tarihli ve 20672 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerince düzenlenen kenevir

ekim izin belgeleri 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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TEBLİĞLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ANTEPFISTIĞI LİSANSLI DEPO TEBLİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, standartları belirlenen antepfıstığının emniyetli ve

sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını

sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, antepfıstığının depolanacağı lisanslı depolarda bulunması

gereken asgari niteliklere ve depolama hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile

antepfıstığı lisanslı depoculuk faaliyetlerine dair diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı

Depoculuk Kanunu ile 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım

Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Antepfıstığı: Kuru kırmızı kabuklu antepfıstığını, kabuklu antepfıstığını ve antepfıs-

tığı içini,

b) Antepfıstığı içi: Pistacia vera L. türüne giren ağaçların, dış kırmızı derimsi kabukları

ile kreme yakın tipik açık renkteki sert yapılı kemiğimsi iç kabukları alınmış, yeşil ve sarı renk-

lerin muhtelif tonlarındaki yenilen iç zarlı veya zarsız meyveleri,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Borsa: Aralarındaki sözleşme çerçevesinde lisanslı depo işletmesince düzenlenen

ürün senetlerinin kota ettirildiği, alım satımının yapıldığı ve hareketlerinin kontrol ve takip

edildiği ürün ihtisas borsasını veya ürün senedi alım satımı konusunda yetkilendirilen ticaret

borsasını,

d) Depolama hizmetleri: Lisanslı depoya kabul edilen antepfıstığının; tartılması,

boşaltılması, yüklenmesi, taşınması, nakliyesi, depolamaya ve şartlara uygun hale getirilmesi

ve depolanması, ürün ambalajlarının onarılması, ürünün depodan çıkarılması gibi hizmetleri,

e) Kabuklu antepfıstığı: Pistacia vera L. türüne giren ağaçların, derimsi dış kabukları

alınmış (kavlatılmış), kreme yakın tipik beyaz renkteki sert yapılı iç kabukları sivri uçlarından

kendi kendine çatlamış veya işlenerek çıtlatılmış, kavrulmuş veya kavrulmamış, tuzlanmış ya

da tuzlanmamış meyveleri,

f) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,

g) Kuru kırmızı kabuklu antepfıstığı: Pistacia vera L. türüne giren ağaçların, derimsi

dış kırmızı kabuğuyla beraber kurutulmuş sarımtırak yeşil veya kırmızımtırak pembe renklerde

meyvelerini,
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ğ) Lisans: Bakanlıkça verilen faaliyet iznini gösterir belgeyi,

h) Lisanslı depo: Lisans kapsamında antepfıstığının sağlıklı koşullarda muhafaza ve ti-

carî amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,

ı) Lisanslı depo işletmesi/işleticisi: Antepfıstığının depolanmasıyla iştigal eden ve Ka-

nun kapsamında geçerli bir lisansa sahip anonim şirketi,

i) Mudî: Depolama hizmetleri için antepfıstığını lisanslı depoya teslim eden veya li-

sanslı depo işletmesince düzenlenen ürün senedini mevzuata uygun olarak elinde bulunduran

gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Ürün senedi: Lisanslı depo işletmesince düzenlenen, antepfıstığının mülkiyetini temsil

ve rehnini temin eden kıymetli evrakı,

k) Yetkili sınıflandırıcı: Tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini be-

lirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren Bakanlıkça lisans

verilmiş laboratuvarları işleten gerçek ve tüzel kişileri,

l) Yönetmelik: Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğini,

ifade eder.

Lisanslı depolarda bulunması gereken asgari nitelikler

MADDE 5 – (1) Antepfıstığının depolanacağı lisanslı depoların;

a) Taban, iç ve dış duvar yüzeyleri ile çatısının, antepfıstığına yabancı madde karışma-

sını ve kirlenmesini önleyecek ve rutubeti geçirmeyecek, antepfıstığını her türlü koku ve hava

etkisi ile iç ve dış zararlardan koruyacak şekil ve nitelikte olması,

b) Kapalı olması, antepfıstığının depolara aktarılması ya da depodan tahliyesi amacıyla

ihtiyaç duyulan nakil ve diğer araç ve gereçlerin rahatça çalışabileceği genişlikte boş alanların

ve geçiş yerlerinin bulunması,

c) Farklı yıl ürünü antepfıstığı ile çeşitli grup, sınıf ve boydaki antepfıstığının karışma-

sını, niteliklerinin bozulmasını ve fazla basınç altında bulunmasını önleyecek önlemlerin alın-

masına elverişli büyüklükte ve nitelikte olması,

ç) Yeterli havalandırma ve soğutma sistemi, belgelendirilmesi suretiyle yeterli yangın

söndürme sistemi, kaçak akıma ve neme karşı korumalı özel muhafazalı elektrik sistemi ile

antepfıstığının depolara nakledilmesi için gerekli altyapı ve nakil sistemine sahip olması,

d) Depolama hizmetleri ve depolamayla ilgili ihtiyaç duyulan diğer yan hizmetleri ye-

rine getirebilecek teknik donanıma sahip bulunması,

gereklidir.

(2) Bakanlık, depolanacak antepfıstığının sağlıklı koşullarda muhafazasına yönelik ge-

rekli gördüğü diğer depo niteliklerini arayabilir ve uygulamaya koyabilir.

(3) Lisanslı depo işletmesinin lisansa tabi kapalı depo kapasitesi 2000 tondan, her bir

şubesinin kapalı depo kapasitesi ise 500 tondan az olamaz.
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(4) Antepfıstığının depolanacağı yerler, belirli bir sistematiğe göre numaralandırılır.

Depoların numaralandırılması giriş kapılarının üzerine yapılır, depo içindeki ünitelerin numa-

ralandırılması ise antepfıstığının karışmasına mahal vermeyecek şekilde kolayca görülebilecek

biçimde yapılır. Bakanlık, numaralandırmanın nasıl yapılacağı konusunda standart bir düzen-

leme yapıp zorunlu uygulamaya koyabilir.

Sermaye

MADDE 6 – (1) Lisanslı depo işletmesinin;

a) 2 bin tona kadar; 1,00 milyon TL,

b) 2001 ila 3000 ton için; 1,50 milyon TL,

c) 3001 ila 4000 ton için; 2,00 milyon TL,

ç) 4001 ila 5000 ton için; 2,50 milyon TL,

d) 5000 tonu aşan her bin ton için de ilave 200 bin TL,

asgari ödenmiş sermayeye sahip olması gerekir.

Tartım makbuzu ve ürün senedi

MADDE 7 – (1) Yönetmelikte belirtilen bilgilere ek olarak;

a) Tartım makbuzunda, ürünün hasat dönemi ve menşeine,

b) Ürün senedinde ise, ürünün grup, sınıf ve boyu, menşei ve yıl olarak hasat dönemine

ve ambalajlı ya da dökme olduğuna,

ilişkin bilgiler yer alır.

Antepfıstığını depolamaya hazır hale getirme

MADDE 8 – (1) Lisanslı depo işletmesi, depolanmaya veya standartlara uygun olma-

yan ya da depolandığında lisanslı depodaki diğer antepfıstıklarını olumsuz etkileyebilecek an-

tepfıstığını, mudinin talebi üzerine ve ücreti karşılığında, depolanmaya ve standartlara uygun

hale getirmek amacıyla niteliğine göre ihtiyaç duyulan temizleme ve yabancı maddelerden

ayıklama, eleme, kurutma, kavlatma, çıtlatma ve benzeri işlemlere depo dışındaki uygun bir

alanda tabi tutabilir.

(2) Depolanmaya ve standartlara uygun hale getirilen antepfıstığı depolanabilir. Depo-

lanmaya uygun olmayan, standart dışı olan, TS 1279 Antepfıstığı-Kabuklu, TS 1280 Antepfıs-

tığı-İç ve TS 13693 Antepfıstığı-Kırmızı Kabuklu standartlarında belirtilen rutubet muhtevası

ve anılan standartlar ile Türk Gıda Kodeksinde belirtilen aflatoksin değerlerini/limitlerini sağ-

lamayan ve mevzuatta öngörülen diğer hususlara uygun olmayan antepfıstıkları, lisanslı de-

polara alınmaz.

Antepfıstığının tartımı ve depolanması 

MADDE 9 – (1) Mevzuatına uygun olarak tartım işlemi ile analiz ve sınıflandırması

yapılmış antepfıstığı lisanslı depoya kabul edilir. Antepfıstıkları, tartım ve analizi yapılana ka-

dar, depolanmış antepfıstıklarından ayrı olarak bunlar için ayrılmış farklı bölümlere konulur.

(2) Antepfıstıklarının tartım ve analizi yapılana kadar konulduğu bölümlerin ürüne ya-

bancı madde karışmasını, ürünün kirlenmesini, rutubetten, her türlü koku ve hava etkisi ile iç

ve dış zararlardan etkilenmesini engelleyecek nitelikte olması gerekir.
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Antepfıstığının lisanslı depoya geçici olarak kabulü

MADDE 10 – (1) Antepfıstığı, depolama amacından ziyade nakletme veya bir işlet-

mede kullanılmak üzere kısa süreli muhafaza etme gibi amaçlarla lisanslı depoya en fazla 90

günü geçmeyecek şekilde geçici olarak kabul edilebilir. Bu durumda lisanslı depo işleticisi,

antepfıstığı sahibiyle kendisi arasında yaptığı özel sözleşme çerçevesinde antepfıstığını depolar

ve depo ücret tarifesinden farklı olarak ücret talep edebilir. Ancak, bu şekilde kabul edilecek

antepfıstığının miktarı, antepfıstığının depolama döneminin başlangıcını takip eden ilk üç ay

içinde merkez veya şubede antepfıstığı için tahsis edilen depolama kapasitesinin yüzde onunu

geçemez. Bu fıkrada belirtilen geçici depolama süresi, gerekli görülmesi halinde genel olarak

veya lisanslı depo işletmesi bazında Bakanlıkça en fazla yarısı oranında arttırılıp azaltılabilir.

(2) Birinci fıkraya göre geçici olarak kabul edilen antepfıstığına ilişkin ürün senedi dü-

zenlenmez. Ancak, bu antepfıstığının lisanslı depoda geçici olarak bulundurma amacı ortadan

kalkarsa veya geçici depolama süresi aşılırsa, bu Tebliğ hükümlerine göre ürün senedi düzen-

lenir.

(3) Geçici olarak depoya kabul edilen antepfıstığı, ürün senedi düzenlenen antepfıstık-

larından ayrı olarak depolanır. Antepfıstığının geçici olarak depolandığı, hem depo hem de ka-

yıtlarda gösterilir. Kayıtlarda, antepfıstığının ağırlığı ile mislen depolanan antepfıstıklarında

antepfıstığının depoya konulmasından önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılan analiz sonucuna

ilişkin bilgiler de yer alır.

(4) Geçici olarak depoya kabul edilen antepfıstığına ilişkin antepfıstığının sahibi ve li-

sanslı depo işletmesi arasında çıkan ihtilaflar, aralarındaki sözleşme ve genel hükümlere göre

çözülür.

Antepfıstığının depolara yerleştirilmesi, ayrı depolanması ve teslimi

MADDE 11 – (1) Aynı yıl ürünü olan antepfıstığı; grup, sınıf ve boyuna göre tahsis ve

tasnif edilmiş, numaralanmış lisanslı depo ünitelerinde, grup, sınıf ve boyu aynı olan antepfıs-

tığı ile karıştırılarak depolanır.

(2) Kuru kırmızı kabuklu ile kabuklu ve iç antepfıstıkları ayrı ünitelerde depolanır.

(3) Antepfıstığı, mudinin talebi ve lisanslı depo işletmesinin kabulü halinde, diğer an-

tepfıstıkları ile karıştırılmadan orijinal hali korunarak ayrı olarak depolanabilir. Bu durumda

antepfıstığı ayrı ünitelere konulur ve diğer antepfıstıkları ile karıştırılmadan açıkça ve fark edi-

lebilir şekilde işaretlenir. Ayrı depolanan antepfıstığının depodaki yeri kayıtlarda açık şekilde

gösterilir.

(4) Diğer antepfıstıkları ile karıştırılmadan aynen depolanan ürünler, aynı orijinal haliyle

teslim edilir.

Prim ve indirim tarifesi

MADDE 12 – (1) Antepfıstığının karıştırılarak depolanması halinde ortaya çıkabilecek

küçük kalite farklılıkları prim ve indirim tarifesine göre tazmin edilir.
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(2) Antepfıstığının mudiye tesliminde küçük kalite farklılıkları çıkmış ve bunlar prim

ve indirim tarifesindeki oranları aşmamış ise, prim ve indirim tarifesindeki kabul edilebilir sı-

nırlar içindeki değerlere göre;

a) Mudinin lisanslı depodan teslim aldığı antepfıstığı, teslim ettiğinden kaliteli çıkar

ise, mudi tarafından antepfıstığının niteliğine göre teslim tarihinde borsada oluşan ortalama fi-

yat baz alınarak kalite farklılığından doğan fiyat farkı indirim tarifesi olarak lisanslı depo iş-

letmesine,

b) Mudinin lisanslı depoya teslim ettiği antepfıstığı, teslim aldığından kaliteli çıkar ise,

lisanslı depo işletmesi tarafından antepfıstığının niteliğine göre teslim tarihinde borsada oluşan

ortalama fiyat baz alınarak kalite farklılığından doğan fiyat farkı prim olarak mudiye,

ödenir.

Antepfıstığının korunması

MADDE 13 – (1) Lisanslı depo işletmesi, lisansı askıya alınmış olsa bile her zaman,

sorumluluğu altında bulunan antepfıstığının muhafazasında gerekli dikkati ve özeni gösterir.

(2) Depo her zaman temiz olmalı ve antepfıstığı yangın tehlikesini artıran ve sağlıklı

muhafazasını engelleyen toz, çöp ve madde birikimleri ile kemirgen hayvan, mikroorganizma

ve böceklerden korunmalıdır.

(3) Antepfıstığına zarar verecek hale gelmiş depolar, gerekli tadilatlar yapılıncaya ve

antepfıstığının bozulmadan sıhhatli şekilde depolanmasına elverişli hale getirilinceye kadar

kullanılmaz.

(4) Antepfıstıkları ve bunların içinde bulundukları ambalâjlar işleme yerlerinde, depo-

larda, taşıtlarda fena koku yayan ve bunları kirletecek maddelerle bir arada bulundurulmama-

lıdır.

(5) Antepfıstıkları TS 1279 Antepfıstığı-Kabuklu, TS 1280 Antepfıstığı-İç ve TS 13693

Antepfıstığı-Kırmızı Kabuklu standartlarında belirtilen depolama koşullarına uygun şekilde

depolanmalıdır. İçinde antepfıstığı bulunan ambalâjlar yaş olmayan,  havadar ve serin yerlerde

tutulmalı, yağmur altında bırakılmamalı ve bu şartlarda yükletilip boşaltılmamalıdır. Taşımada

hava dolaşımlı kapalı vasıtalar kullanılmalıdır.

Antep fıstığının azami depolama süresi

MADDE 14 – (1) Kuru kırmızı kabuklu ve kabuklu antepfıstığı, hasat döneminden iti-

baren azami 24 ay; antepfıstığı içleri ise hasat döneminden itibaren azami 12 ay süreyle lisanslı

depolarda muhafaza edilebilir.    

(2) Antepfıstığının hasat dönemi, antepfıstığının sahibinin beyanı ile gerekli analiz ve

incelemelerle tespit edilir. 

(3) Antepfıstığının depolama döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri, uygulama göz önün-

de bulundurularak Bakanlıkça belirlenir ve internet sayfasında ilan edilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(NİHAİ KULLANIM)
(SERİ NO: 1)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın nihai kul-

lanım uygulamasından yararlanmasına, nihai kullanım sürecinde denetlenmesine ve nihai kul-
lanım nedeniyle alınan teminatların iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, eşyanın nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma giriş re-

jimine tabi tutulması ve nihai kullanım izninin sona ermesine kadar olan işlemlere ilişkin usul
ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16,

77, 78, 81 ve 83 üncü maddeleri, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 207 ila 211 inci maddeleri ile 216 ncı maddesi, 29/9/2009
tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük
Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 4 ila 12 nci maddeleri uyarınca
hazırlanmıştır.

Nihai kullanım izni verilebilecek kişiler
MADDE 4 – (1) Nihai kullanım izni, eşyayı kendileri nihai kullanıma tabi tutacak it-

halatçılara veya eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal eden
ithalatçılara verilir.

Nihai kullanım izni
MADDE 5 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde belirtilen nihai kullanıma konu eşyanın
nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanabilmesi için eşyanın serbest
dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresinden, beyannamenin tescil tarihinden önce yazılı olarak
talepte bulunulur.

(2) Nihai kullanım izin talepleri, Gümrük Yönetmeliğinin 28 no.lu ekinde yer alan baş-
vuru formunun aynı Yönetmeliğin 29 no.lu ekinde yer alan açıklama notları çerçevesinde Tek
Pencere Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılır. 

(3) Eşyanın işlenmek üzere bir başka firmaya gönderilmek istenmesi halinde, bu durum
izin başvurusunda belirtilir. Eşyanın ara işleme tabi tutulmak veya nihai kullanıma tahsis edil-
mek üzere başka bir firmaya gönderilmesi durumunda ise ara işleme tabi tutulmasına ya da ni-
hai kullanıma tahsis edilmesine ilişkin belgelerin gümrük idaresine sunulması ve gümrük ida-
resince uygun bulunması gerekir.

(4) Nihai kullanım talebi, ilgili gümrük idaresi tarafından değerlendirilir. Talebin de-
ğerlendirilmesinde gümrük idaresince ayrıca başvuruda bulunan firmanın kapasite raporu,  mali
kayıtları ve varsa daha önceden alınmış nihai kullanım izinleri gibi izin başvuru formunda yer
alan bilgileri tevsiken ibraz edilen diğer bilgi ve belgeler de dikkate alınır. Eşya nihai kullanım
izin belgesi kapsamında işlenmek üzere bir başka firmaya gönderilecek ise işleme faaliyetini
gerçekleştirecek firmaya ve işleme faaliyetine ilişkin bilgiler de talebin değerlendirilmesinde
dikkate alınır. 
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(5) İlgili gümrük idaresince yapılan değerlendirme sonucunda, Gümrük Yönetmeliğinin
30 no.lu ekinde yer alan nihai kullanım izin belgesi Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik
ortamda düzenlenir.

(6) Nihai kullanım izin belgesinde, eşya işlenmek üzere bir başka firmaya gönderilecek
ise işleme faaliyeti, firma bilgileri, işlem süresi gibi bilgilerin de yer alması gereklidir. 

İthalatçılar tarafından yapılacak devir, satış ve eşyanın başka bir gümrük idare-

sine gönderilmesi 

MADDE 6 – (1) Nihai kullanım kapsamı eşya gümrük idaresinin izniyle bir izin hak
sahibinden başka bir izin hak sahibine devredilebilir. 

(2) Eşyanın başka bir izin hak sahibine devredilebilmesi için izni veren gümrük idare-
sine Gümrük Yönetmeliğinin 31 no.lu ekinde yer alan form ile başvurulur. Gümrük idaresince
devir işlemine taraf kişilere ve nihai kullanıma tahsis edilecek eşyaya ilişkin bilgiler, başvuru
formu ile diğer belgeler dikkate alınarak devir talebi değerlendirilir. Devir işlemine izin veril-
mesi durumunda, devralan izin hak sahibi tarafından devralınan nihai kullanım izni kapsamında
beyanname tescil edilebilmesini teminen devralınan nihai kullanım iznine ilişkin firma bilgileri
Tek Pencere Sistemi üzerinde güncellenir. Eşyanın başka bir izin hak sahibine devredilmesi
halinde söz konusu eşyaya ilişkin hak ve yükümlülükler eşyayı devralan izin hak sahibine
geçer. 

(3) Nihai kullanım kapsamı eşya, izin belgesinde yapılacak işlem ve işlemi yapacak
firma bilgilerinin detaylı olarak belirtilmesi kaydıyla ve gümrük idaresinin izniyle, ara işleme
tabi tutulmak ya da nihai kullanıma tahsis edilmek üzere başka bir firmaya gönderilebilir. Bu
durumda sorumluluk izin hak sahibine aittir. 

Nihai kullanım izninde değişiklik ve iptal 

MADDE 7 – (1) Gümrük idarelerince iznin verilmesinde göz önünde bulundurulan
şartlardan birinde veya birkaçında değişiklik olduğunda izin belgesinde değişiklik yapılabilir.
Değişiklik işlemi izni veren gümrük idaresi tarafından Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılır.

(2) Nihai kullanım izninin verilmesini müteakip gümrük idaresince gerek üretim ma-
hallinde gerekse de firma kayıtları üzerinde yapılan denetimlerde nihai kullanım izni verilirken
dikkate alınan unsurların birinde veya birkaçında değişiklik olduğu ve bu değişikliğin iznin
kullanılmasına artık imkan vermediği durumlarda izin belgesi derhal iptal edilir. İptal işlemi
izni veren gümrük idaresi tarafından Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılır. Denetleyici ve izni
veren gümrük idaresinin farklı olması durumunda, izin iptaline ilişkin ilgili bilgi ve belgeler,
izin iptalini gerektiren durumun tespitini takip eden beş iş günü içinde iznin iptalini teminen
izni veren gümrük idaresine gönderilir. İznin iptali durumunda, nihai kullanıma tahsis edilme-
miş eşya ile ilgili gümrük vergileri ilgili mevzuat uyarınca tahsil edilir.

Nihai kullanım izninin sonradan verilmesi

MADDE 8 – (1) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi eşya ile sivil hava ta-
şıtları ve parçaları hariç olmak üzere geçici depolama yeri veya antrepodaki eşya için, nihai
kullanım izni beyannamenin kapatılmamış olması şartı ile sonradan verilebilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi sahibi kişi-
lere, eşyanın ayniyatının veya nihai kullanıma tahsis edildiğinin tespit edilmesi şartı ile beyan-
namenin tescilinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunulması halinde nihai kullanım izni
sonradan verilebilir.
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(3) Nihai kullanım izninin geriye dönük olarak verilmesi halinde, nihai kullanım nede-
niyle indirimli veya sıfır vergi oranı ile eşyaya isabet eden vergi oranı arasındaki fark 9 uncu
madde gereğince teminat alınması  şartıyla ilgili mevzuat uyarınca geri verilir veya kaldırılır. 

Teminat
MADDE 9 – (1) Nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı ile eşyaya

isabet eden vergi oranı arasındaki fark kadar Gümrük Kanununun 202 nci maddesi çerçevesinde
teminat alınır. 

Denetim ve teminatın iadesi
MADDE 10 – (1) Gümrük idaresi nihai kullanıma konu eşya ve işlemi, üretim süreci

de dahil olmak üzere her zaman denetleyebilir. Gümrük idareleri tarafından eşyanın nihai kul-
lanıma tahsis sürecinde en az bir defa denetim yapılır. İznin sona ermesinden itibaren otuz gün
içerisinde izni veren gümrük idaresine firmanın müracaatı üzerine veya bu süreden önce mü-
racaat edilmesi halinde müracaat tarihinde yerinde nihai denetim yapılır. Denetimlerde ithal
eşyasının ithal edildiği şekilde izin verilen yerlerde bulunup bulunmadığı, işleme tabi tutul-
muşsa izine uygun olup olmadığı, öngörülen nihai ürünlerin elde edilip edilmediği tespit edilir.
Denetimlere ilişkin bilgiler Gümrük Yönetmeliğinin 27 no.lu ekinde yer alan denetim formuna
işlenir.  Denetim sonuçlarına ilişkin bilgi ve belgeler denetim formuna eklenir. 

(2) İzin hak sahibi tarafından eşyanın öngörülen süre içerisinde Gümrük Yönetmeliğinin
209 uncu maddesi çerçevesinde nihai kullanıma tahsis edildiğinin ve öngörülen amaçlar için
kullanıldığının tespit edilmesi halinde nihai kullanım izni Tek Pencere Sistemi üzerinden ka-
patılarak teminat iade edilir.

Denetleyici ve izni veren gümrük idareleri
MADDE 11 – (1) İzni veren gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresidir. Ancak, ih-

tisas gümrüğü uygulaması ve eşyanın deniz yoluyla gelmesi gibi bazı zorunlu durumlar nede-
niyle eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği veya öngörülen amaçlar için kullanılacağı yerin
izni veren gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları dışında olması durumunda, denetleyici güm-
rük idaresi eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği veya öngörülen amaçlar için kullanılacağı
yere en yakın gümrük idaresidir. Bu durumda, izni veren gümrük idaresi, denetleyici gümrük
idaresine izin belgesi ve ekli belgeleri iznin verilmesini takip eden ilk iş günü içinde gönderir. 

Bilgi ve belge verme zorunluluğu
MADDE 12 – (1) İzin hak sahibi veya nihai kullanım kapsamı eşyayı ara işleme tabi

tutacak veya nihai kullanıma tahsis edecek kişiler, Gümrük Kanununun 11 inci maddesi uya-
rınca istenecek gerekli her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

(2) Eşyanın izin belgesinde belirtilen şekilde ara işleme tabi tutulmak veya nihai kul-
lanıma tahsis edilmek üzere başka bir firmaya gönderilmesinden önce izin hak sahibi tarafından
gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Ara işlemden sonra eşyanın izin hak sahibine geri ge-
tirilmesinden önce izni veren gümrük idaresine bildirimde bulunulur.

Başlamış işlem
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, Tebliğin yayımı tarihinden önce baş-

lamış ancak henüz sonlandırılmamış olan nihai kullanım işlemleri için de uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 48)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının

İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 26/5/1981

tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “İstisnalar” başlıklı Ek 2 nci maddesinin

(d) fıkrası ile “İmar ile İlgili Harçlar” başlıklı 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan de-

ğişikliklere yönelik hususları açıklamaktır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 6728 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile 2464 sayılı Kanunun “İstis-

nalar” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığı" ibaresi

"Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı" şeklinde

değiştirilmiştir.

(2) 6728 sayılı Kanunun 42 nci maddesi ile 2464 sayılı Kanunun “İmar ile İlgili Harç-

lar” başlıklı 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "7269 sayılı" ibaresi "Yatırım Teşvik

Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler, 7269 sayılı" şeklinde değiştirilmiştir. 

(3) Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi

(9/8/2016) olarak belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar için bina inşaat harcı istis-

nası uygulaması

MADDE 3 – (1) 2464 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında yapılan de-

ğişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalara (ilave ve tadiller dahil) bina

inşaat harcı istisnası getirilmiştir. 

(2) Bu istisnadan faydalanabilmek için;

a) Bina inşaatlarına ilişkin inşaat veya tadilat ruhsatının Yatırım Teşvik Belgesinin ta-

mamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce alınması,

b) Bu kapsamdaki bina inşaatlarına (ilave ve tadiller dahil) ilişkin olarak inşaat veya

tadilat ruhsatı alınmasında Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi,

gerekmektedir.

(3) 6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yürürlük tarihinden (9/8/2016) önce alınmış

ve tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, mezkur tarihten

sonra inşa edilecek binalar da (ilave ve tadiller dahil) bu istisnadan faydalanabilecektir. Bu is-

tisnadan faydalanabilmek için inşaat veya tadilat ruhsatı alınmasında Yatırım Teşvik Belgesinin

bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.

ÖRNEK 1: 1/3/2017 tarihinde alınan ve 2 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı var-

sayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında (B) Belediyesi sınırları içerisinde inşa edilecek olan

5.000 m2 büyüklüğündeki inşaat alanına sahip fabrika binasına ait inşaat ruhsatının 1/9/2017

tarihinde alınması halinde, inşa edilecek fabrika binası için bina inşaat harcı istisnasından fay-

dalanılacaktır.
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ÖRNEK 2: 1/10/2015 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı var-

sayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında (D) Belediyesi sınırları içerisinde tadilat yapılacak

binanın 3.000 m2 büyüklüğündeki kısmına ait tadilat ruhsatının 6/3/2017 tarihinde alınması

halinde söz konusu bina tadilatı için bina inşaat harcı istisnasından faydalanılacaktır.

(4) 6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yürürlük tarihinden (9/8/2016) önce ta-

mamlama vizesi yapılmış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binaların, bina

inşaat harcı istisnasından faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

ÖRNEK 3: 10/3/2014 tarihinde alınan ve 2 yılda tamamlama vizesi yapılan Yatırım

Teşvik Belgesi kapsamında (K) Belediyesi sınırları içerisinde inşa edilen 6.000 m2 büyüklü-

ğünde inşaat alanına sahip binaya ait inşaat ruhsatı 10/2/2016 tarihinde alınmıştır. Söz konusu

Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin 6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yü-

rürlük tarihinden (9/8/2016) önce yapılmış olması nedeniyle bu bina için bina inşaat harcı is-

tisnasından faydalanılamayacaktır.  

ÖRNEK 4: 9/2/2013 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesi yapılan Yatırım Teş-

vik Belgesi kapsamında (M) Belediyesi sınırları içerisinde inşa edilen 4.000 m2 büyüklüğünde

inşaat alanına sahip binaya ait inşaat ruhsatı 10/11/2016 tarihinde alınmıştır. Söz konusu Yatırım

Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin 6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yürürlük ta-

rihinden (9/8/2016) önce yapılmış olması nedeniyle bu bina için bina inşaat harcı istisnasından

faydalanılamayacaktır.  

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler için imar mevzuatı

gereğince belediyelerce alınması gereken imar ile ilgili harçlara ilişkin istisna uygulaması

MADDE 4 – (1) 2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan de-

ğişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler için imar mevzuatı

gereğince belediyelerce alınması gereken imar ile ilgili harçlara ilişkin istisna getirilmiştir. Söz

konusu harçlar şunlardır:

a) Parselasyon harcı.

b) İfraz ve tevhit harcı.

c) Plan ve proje tasdik harcı.

ç) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı.

d) Yapı kullanma izni harcı.

(2) Bu istisnadan faydalanabilmek için;

a) Yapı ve tesislere ilişkin izin, karar veya işlemin Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama

vizesinin yapılacağı tarihten önce alınması veya yapılması,

b) Bu kapsamda inşa edilecek yapı ve tesislere ilişkin izin, karar veya işlem aşamasında

Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi,    

gerekmektedir.
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(3) 6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yürürlük tarihinden (9/8/2016) önce alınmış

ve tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, mezkur tarihten

sonra inşa edilecek yapı ve tesisler de bu istisnadan faydalanabilecektir. Bu istisnadan fayda-

lanabilmek için Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi gerekmek-

tedir.

ÖRNEK 5: 1/2/2017 tarihinde alınan ve 2 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı var-

sayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, bu süre içerisinde inşa edilen yapı ve tesisler için

imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken harçlara ilişkin istisnadan faydalanı-

lacaktır.

ÖRNEK 6: 5/7/2014 tarihinde alınan ve 4 yılda tamamlama vizesi yapılacağı varsayı-

lan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen tesislere ilişkin 1/6/2017 tarihinde yapı kul-

lanma izni belgesinin alınması halinde, söz konusu tesisler için yapı kullanma izni harcı istis-

nasından faydalanılacaktır.

(4) 6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yürürlük tarihinden (9/8/2016) önce ta-

mamlama vizesi yapılmış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerin,

imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken harçlara ilişkin istisnadan faydalan-

ması mümkün bulunmamaktadır.

ÖRNEK 7: 8/5/2014 tarihinde alınan ve 2 yılda tamamlama vizesi yapılan Yatırım Teş-

vik Belgesi kapsamında (L) Belediyesi sınırları içerisinde inşa edilen 4.000 m2 büyüklüğünde

alana sahip yapı ve tesisle ilgili ifraz kararı 15/3/2015 tarihinde alınmıştır. Söz konusu Yatırım

Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin 6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yürürlük ta-

rihinden (9/8/2016) önce yapılmış olması nedeniyle bu yapı ve tesis için ifraz harcı istisnasın-

dan faydalanılamayacaktır.  

ÖRNEK 8: 7/6/2013 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesi yapılan Yatırım Teş-

vik Belgesi kapsamında (N) Belediyesi sınırları içerisinde inşa edilen 2.000 m2 büyüklüğünde

alana sahip yapı ve tesise ait yapı kullanma izni 15/10/2016 tarihinde alınmıştır. Söz konusu

Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin 6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yü-

rürlük tarihinden (9/8/2016) önce yapılmış olması nedeniyle bu yapı ve tesis için yapı kullanma

izni harcı istisnasından faydalanılamayacaktır.  

Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi durumu 

MADDE 5 – (1) Yatırım Teşvik Belgesinin iptali durumunda, bu belge kapsamında

inşa edilen binalar (ilave ve tadiller dahil) ile yapı ve tesislere ilişkin olarak istisnadan fayda-

lanıldığı için tahsil edilmeyen bina inşaat harcı ve imar ile ilgili harçlar, 4/1/1961 tarihli ve 213

sayılı Vergi Usul Kanunu ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili belediyelerce tahsil edilecektir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 9/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

DAMGA VERGİSİ KANUNU

GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO: 60)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 488 sayılı Damga

Vergisi Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

(2) Bu Tebliğ, Damga Vergisi Kanunu ve Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı tablolar ile 6361

sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinde

6728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Nüshalarda damga vergisi uygulaması

MADDE 2 – (1) 6728 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi

Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, “Bir nüshadan fazla olarak dü-

zenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi

vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Damga Vergisi Kanunu uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere

birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri nüs-

hadır. Bu kapsamda nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı

zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette olan kağıtları ifade etmektedir.

(3) Damga vergisinde vergiyi doğuran olay, kural olarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda

yer alan kâğıtların imzalanmak suretiyle düzenlenerek hukuken tekemmül etmesidir. 

(4) Diğer taraftan;

a) Yabancı memleketlerle (yurt dışında bulunan konsolosluklarımız dahil) Türkiye'deki

yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlarda, bu kağıtların Türkiye'de resmi dai-

relere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle

hükmünden faydalanıldığı,

b) Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan kağıtların hük-

münden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde, bu kağıtların hük-

münden faydalanıldığı, 

c) Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında

düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlarda, bu kağıtların resmi daire veya notere ibraz edildiği,

tarih itibarıyla damga vergisinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. 
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(5) Buna göre, birden fazla nüsha olarak düzenlenen kağıtların vergilendirilmesinde,

damga vergisini doğuran olayın gerçekleştiği tarihin esas alınması gerekmektedir.

(6) Kanunla yapılan düzenleme öncesinde, gerek nispi gerekse maktu damga vergisine

tabi kağıtlar, nüsha sayısına göre ayrı ayrı aynı nispet ve miktarda damga vergisine tabi tutul-

maktaydı. 

(7) Yapılan düzenleme uyarınca, damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın ilgili

maddenin yürürlük tarihinden (9/8/2016) itibaren gerçekleşmesi durumunda, birden fazla nüsha

olarak düzenlenen nispi vergiye tabi kağıtlarda sadece tek nüsha üzerinden damga vergisi he-

saplanacaktır.

(8) Maktu damga vergisine tabi kağıtlarda ise her bir nüshadan ayrı ayrı aynı miktarda

vergi alınması uygulamasına devam edilecektir.

ÖRNEK 1: (A) İnşaat Ticaret Ltd. Şti. ile (B) Site Yönetimi arasında bina tadilatına

ilişkin olarak 9/8/2016 tarihinden sonra, 100.000 TL bedel üzerinden iki nüsha sözleşme dü-

zenlenmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen söz konusu sözleşme için,

488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre tek nüsha üzerinden nispi damga

vergisi hesaplanması gerekmektedir.

ÖRNEK 2: (B) Turizm İşletmesi ile (C) Seyahat Acentesi arasında 20/8/2016 tarihinde

5.000 TL bedel üzerinden üç nüsha kontenjan sözleşmesi düzenlenmiştir. Maktu vergiye tabi

söz konusu sözleşmenin her bir nüshasının ayrı ayrı, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun

I/B-3 fıkrasına göre maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bir kağıtta üçüncü kişinin akdinin bulunması

MADDE 3 – (1) 6728 sayılı Kanunun 24/a maddesiyle 488 sayılı Kanunun 6 ncı mad-

desinin üçüncü fıkrasına, “Şu kadar ki; bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti ta-

ahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi

alınır.” cümlesi eklenmiş olup, söz konusu fıkra aşağıdaki gibidir.

“Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve

işlemi de ayrıca vergiye tabidir. Şu kadar ki; bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti

taahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi

alınır.”

(2) Buna göre, damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın 6728 sayılı Kanunun

yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden sonra gerçekleşmesi halinde, aynı kâğıtta asıl akit ve

işlem yanında birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, asıl akit yanında yalnız

bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi hesaplanacaktır.

ÖRNEK: Bay (A) sahibi olduğu binayı (B) İnşaat Tic. Ltd. Şti.’ye 50.000 TL’ye bir

yıllığına kiralamıştır. 9/8/2016 tarihinden sonra düzenlenen kira sözleşmesi, kiraya veren Bay

(A), kiracı (B) İnşaat Tic. Ltd. Şti., adi kefalet vermek üzere Bay (K), Bayan (Y) ve Bay (İ) ve

garantör olarak şirket yetkililerinden Bay (S), Bay (C) ve Bayan (M) tarafından imzalanmıştır. 
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Söz konusu kira sözleşmesinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası

gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması; sözleşmede yer alan adi kefaletlerden yalnız

bir kefalet için, (1) sayılı tablonun I-A/3 fıkrası gereğince; garanti taahhütlerinden yalnız bir

garanti taahhüdü için, (1) sayılı tablonun I-A/1 fıkrası gereğince nispi damga vergisine tabi tu-

tulması gerekmektedir. 

Bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması

MADDE 4 – (1) 6728 sayılı Kanunun 24/b maddesiyle 488 sayılı Kanunun 6 ncı mad-

desinin sonuna, “Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin mü-

eyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga

vergisi alınmaz.” şeklinde fıkra eklenmiştir.

(2) Buna göre, asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma

tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden

damga vergisi alınmayacak, damga vergisi asıl akit konusu işlem üzerinden alınacaktır. Ancak

söz konusu taahhütler, ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması

durumunda damga vergisine konu teşkil edecektir.

ÖRNEK: (Y) Gıda A.Ş. (kiraya veren) ile (Z) Turizm A.Ş. (kiracı) arasında kira söz-

leşmesi imzalanmış, sözleşmede kira süresinin 15 yıl, yıllık kira bedelinin 600.000 TL + KDV

olduğu ve kiraya verenin yapı kullanma iznini alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi duru-

munda cezai şart olarak 2.000.000 TL ödeyeceği hususları belirlenmiştir.

Söz konusu sözleşmenin 26/5/2015 tarihinde düzenlenmiş olması halinde, 488 sayılı

Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince kira

sözleşmesi ile cezai şart taahhüdünün birlikte yer alması nedeniyle, kira sözleşmesi için he-

saplanan (600.000 x 15 x Binde 1,89=) 17.010 TL damga vergisi ile cezai şarta ilişkin taahhüt

için hesaplanan (2.000.000 x Binde 9,48=) 18.960 TL damga vergisinin karşılaştırılması ve en

yüksek vergi alınmasını gerektiren cezai şarta ilişkin taahhüt üzerinden damga vergisi ödenmesi

gerekmektedir.

Belirtilen sözleşmenin 12/8/2016 tarihinde düzenlenmiş olması halinde, sadece asıl akit

konusu olan kira sözleşmesi üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasına

göre (600.000 x 15 x Binde 1,89=) 17.010 TL damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Azami tutardan vergi alınması uygulaması 

MADDE 5 – (1) 6728 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle 488 sayılı Kanunun 14 üncü

maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, “Birinci fıkraya göre aza-

mi tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece

bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz.” cümlesi eklenmiş

olup, anılan fıkra aşağıdaki gibidir. 

“Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı

nispette vergiye tabidir. Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin,

diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele

ilişkin bu hüküm uygulanmaz. Bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır.” 
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(2) Buna göre, anılan hükmün yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren, azami

tutardan vergi alınan sözleşmelere ilişkin olarak, sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik

olmaksızın sadece bedelin artırılmasına dair yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, değişikliğe

ilişkin bu kağıt için artan bedel nedeniyle tekrar damga vergisi alınmayacaktır. 

(3) Öte yandan, sözleşmelerin bedeli dışında ilave iş ve miktar gibi unsurlarının da de-

ğiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin artan tutardan ayrıca damga vergisi alınacaktır. 

ÖRNEK: (Y) Üniversitesi ile (P) İnşaat A.Ş. arasında kampüs binalarının yapımına

ilişkin 27/3/2016 tarihinde sözleşme imzalanmış ve azami tutardan damga vergisi ödenmiştir.

Daha sonra, ilave bir iş artışı olmaksızın birim maliyetlerdeki artış nedeniyle 12/8/2016 tari-

hinde sözleşme bedelinde meydana gelen artışa ilişkin olarak ek bir sözleşme düzenlenmiştir. 

Ana sözleşmenin azami tutardan vergilendirildiği dikkate alındığında, söz konusu söz-

leşme bedeli artışına ilişkin düzenlenen ek sözleşmeden damga vergisi hesaplanmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yapılan Değişiklikler

Tabloya yeni sözleşme türleri eklenmesi

MADDE 6 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/a maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı

tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar”

başlıklı fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ta-

şınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bu-

lunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerin-

den)                          (Binde 9,48) 

8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri   (Binde 9,48)

9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan

idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48) 

10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsa-

mında düzenlenen:

a) Taksitle satış sözleşmeleri           (Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri              (Binde 9,48)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri     (Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri                                     (Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri    (Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri     (Binde 9,48)

11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında dü-

zenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler    (Binde 9,48)

12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri        (Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri      (Binde 9,48) 
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13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında 

düzenlenen:

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler     (Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler    (Binde 9,48)”

(2) Düzenleme yapılmadan önce 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki belli parayı

ihtiva eden nispi vergiye tabi akitlerle ilgili kağıtlar 6 bent halinde ayrıştırılmışken yapılan dü-

zenleme ile bölüme, bazı işlemlere ilişkin sözleşme türleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanun, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Pi-

yasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen farklı söz-

leşme türleri ilave edilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda ayrıca belirtilen sözleşmeler dışındaki belli

para ihtiva eden sözleşmeler, söz konusu tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca vergilendirilecektir.

(4) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlardan manyetik ortamda ve

elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerde, belgenin güvenli elektronik imza kullanılmak

suretiyle düzenlendiği anda damga vergisini doğuran olay meydana gelmektedir. Örneğin, elek-

tronik ortamda oluşturulan ve belli parayı ihtiva eden mesafeli sözleşmeler, taraflarca 5070 sa-

yılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza ile imzalanmaları halinde

damga vergisine tabi olacak, aksi durumda damga vergisine konu teşkil etmeyecektir. 

İhale kararlarına ilişkin damga vergisi uygulaması

MADDE 7 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/b maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı

tablonun “II.Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına “(4/1/2002 ta-

rihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu

İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu

ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olu-

nur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade

edilmez.)” şeklinde parantez içi hüküm eklenmiş olup, düzenleme sonrası söz konusu fıkra

aşağıdaki gibidir.

“İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz

kurumların her türlü ihale kararları (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kap-

samındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da

yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanıl-

mayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması

durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)” 

(2) Damga Vergisi Kanunu uyarınca, yazılıp imzalanan veya imza yerine geçen bir

işaret konmak suretiyle düzenlenerek herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edi-

lebilecek olan, yani hukuken tekemmül eden kağıtlarda damga vergisi alacağı doğmaktadır.

Bu nedenle, hukuken tekemmül eden kağıda konu işlemin daha sonra çeşitli sebeplerle iptali

damga vergisinin iadesini gerektirmemektedir.
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(3) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrası uyarınca,

Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi dairelerin aldıkları ihale kararları ile resmi daire

olmasa dahi kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların aldıkları ihale kararları damga vergisine tabi

bulunmakta olup, söz konusu kararların ilgililerince imzalanması (ihale makamının onayını

gerektiren durumlarda ihale makamının onayı ve imzası) ile bu kağıtlar hukuken tekemmül et-

mekte ve damga vergisine konu teşkil etmektedir. 

(4) Söz konusu fıkradaki düzenleme sonrasında, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki

ihale makamı olan kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet

ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi nedeniyle hükmünden kısmen veya tamamen

yararlanılmayan ihale kararına ait damga vergisi ret ve iade edilecektir. Bu çerçevede; 

a) 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, sürekli

damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerce mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dai-

relerine,

b) 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli

damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, gelir

veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine,

c) Ödemenin vergi daireleri dışındaki muhasebe birimlerine yapılmış olması durumun-

da, yukarıda belirtilen ilgili vergi dairesine,

başvurulması durumunda iade işlemi gerçekleştirilecektir. 

(5) Başvuru sırasında, damga vergisinin ödendiğine dair makbuz/vergi dairesi alındısı,

ihalenin iptal edildiğine ilişkin tevsik edici belge ile ihale makamından ihalenin ne kadarının

gerçekleştiğine ilişkin alınacak yazının ibrazı şarttır.

(6) Diğer taraftan, söz konusu ihale konusu işlerde sözleşme düzenlenmiş olması du-

rumunda, sözleşmeye konu işin iptali halinde dahi sözleşmeye ait damga vergisinin iade edil-

meyeceği hususuna açıklık getirilmiştir.

ÖRNEK: (A) Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan "24 Ay Süreli Temizlik Hizmeti

Alımı" işi (M) Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. uhdesinde kalmış, söz konusu işe ilişkin olarak

15/8/2016 tarihli ihale kararı ve 8/9/2016 tarihli sözleşme imzalanarak ihale kararı ve sözleş-

meye ait damga vergisi ödenmiştir. Daha sonra ihalenin katılımcılar tarafından dava konusu

yapılması neticesinde, mahkeme tarafından ihalenin iptaline karar verilmiştir. Bu nedenle, (M)

Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. ihale kararı ve sözleşme için ödediği damga vergisinin iadesini

talep etmiştir. 

Söz konusu ihalenin iptali nedeniyle, ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kıs-

mına isabet eden damga vergisi iade olunacaktır. Diğer taraftan, sözleşmeye ait damga vergisi

iade edilmeyecektir.

Düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerine ilişkin damga vergisi

MADDE 8 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/c-1 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1)

sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün “2.Beyannameler” başlıklı

fıkrasının (b) bendine, “Vergi beyannameleri:” ibaresinden sonra gelmek üzere “((f) bendi dahil

olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler ha-

riç)” şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir. 
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(2) Buna göre, aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek

verilmesiyle oluşturulan beyannameler dahil, kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi

beyannamelerinden damga vergisi alınmayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Damga Vergisi Kanununa Ekli (2) Sayılı Tabloda Yapılan Değişiklikler

İstisnalara ilişkin düzenlemeler

MADDE 9 – (1) 6728 sayılı Kanunun 29/a maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı

tablonun “II- Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına

“beyannameler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile okul idareleriyle öğrenciler veya velileri

arasında düzenlenen kâğıtlar” ibaresi eklenmiş, söz konusu fıkra hükmü “2. Öğrenciler ve ve-

lileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler ile okul idareleriyle öğrenciler veya ve-

lileri arasında düzenlenen kağıtlar.” halini almıştır. Buna göre, özel okul idareleri ile veliler

veya öğrenciler arasında sözleşme düzenleme zorunluluğu getirildiği hususu da dikkate alına-

rak, okul idareleri ile öğrenciler veya veliler arasında düzenlenen, sözleşmeler dahil damga

vergisinin konusuna giren Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı tüm kağıtlardan damga vergisi

alınmayacaktır.

(2) 6728 sayılı Kanunun 29/b maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun

“II. Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne “6. Resmi dairelerce yurt dışına

gönderilen kişiler adına yurt dışında bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına yapılan

ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtlar.” fıkrası eklenmiştir. Buna göre, resmi dairelerce yurt

dışına gönderilen kişiler için yurt dışında bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına mal

ve hizmet alımı karşılığı yapılan ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlardan damga vergisi

alınmayacaktır.

(3) 6728 sayılı Kanunun 29/c-1 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun

“IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümün (5) numaralı fıkrasında yer alan

“Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar” ibaresi “Sigorta, reasürans ve

koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emek-

lilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve

bireysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kağıtlar” şeklinde değiştirilmiş, söz ko-

nusu fıkra hükmü, “5. Sigorta, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba

bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta

yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine iliş-

kin kağıtlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen

beyanname ve avönanlar.” halini almıştır. Halihazırda, sigorta sözleşmeleri (bu mahiyetteki

reasürans ve koasürans sözleşmeleri dahil) ve sigorta ücretinin ödenmesine ilişkin kağıtlar

damga vergisinden istisnadır. Yapılan düzenleme sonrasında, sigorta sözleşmeleri dışındaki ka-

ğıtlarda asıl akit ve işlemle birlikte yer alan belli parayı ihtiva eden sigorta yaptırma taahhütleri

ile bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri dam-

ga vergisinden istisna olacaktır.
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ÖRNEK: (A) Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile (B) Turizm Endüstri A.Ş. arasında 15/8/2016

tarihli otel kiralama sözleşmesi düzenlenmiştir. Sözleşmede otelin yıllık kira bedeli 4.500.000 TL

olmak üzere 10 yıllığına kiralandığı, ayrıca kiracının kira konusu taşınmazla ilgili her türlü

zarar ziyan için toplam 20.000.000 TL tutarında sigorta yaptırmayı taahhüt ettiği belirlemelerine

yer verilmiştir. 

Buna göre, asıl akit olan kiralama işlemi ile sigorta yaptırma taahhüdü aynı kağıtta yer

almakla birlikte, söz konusu sözleşmenin sadece kiralama işlemi üzerinden (4.500.000x10xBin-

de 1,89 =) 85.050 TL damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

(4) 6728 sayılı Kanunun 29/c-2 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun

“IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrasına “kuru-

luşlarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “pay devirlerine,” ibaresi eklenmiş, söz konusu

fıkra hükmü, “16. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuru-

luşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen

kağıtlar.” halini almıştır. Bu düzenleme uyarınca, söz konusu şirketlerin pay (hisse) devirlerine

ilişkin düzenlenen kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

(5) 6728 sayılı Kanunun 29/c-3 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun

“IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (19) numaralı fıkrasında yer

alan “Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla” ibaresi “Bankalar

veya aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu

fıkra hükmü, “19. Bankalar veya aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla yapılan,

belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göster-

geye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını,

malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren

vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâ-

ğıtlar.” halini almıştır. Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bankaların

yanı sıra aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla yapılan söz konusu fıkra kap-

samındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

(6) 6728 sayılı Kanunun 29/c-4 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun

“IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (21) numaralı fıkrasında yer

alan “Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının” ibaresi “Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve

gayrimenkul yatırım fonlarının” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “21. Gayri-

menkul yatırım ortaklıklarının ve gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul

portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri.” halini

almıştır. Buna göre, gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine iliş-

kin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de damga vergisinden is-

tisna olacaktır. 

(7) 6728 sayılı Kanunun 29/c-5 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun

“IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrasında yer

alan “ve geri ödenmelerine” ibaresi “, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların
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temlikine” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “23. Bankalar, yurt dışı kredi ku-

ruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri öden-

melerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kağıtlar ile bu kâğıtlar üzerine

konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç).” halini almıştır. Buna göre, bankalar, yurt

dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların kullandırdıkları kredilerin devrine ilişkin dü-

zenlenen kağıtlar ile bu krediden doğan alacakların temlikine ilişkin düzenledikleri kağıtlara

da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(8) 6728 sayılı Kanunun 29/c-6 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun

“IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (30) numaralı fıkrasında yer

alan “teminatlarına” ibaresi “devrine, teminatlarına” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra

hükmü, “30. Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilere, bunların devrine, teminatlarına

ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kul-

lanımları hariç).” halini almıştır. Buna göre, bankalarda olduğu gibi finansman şirketlerince

kullandırılan kredilerin devrine ilişkin düzenlenen kağıtlara da damga vergisi istisnası uygula-

nacaktır.

(9) 6728 sayılı Kanunun 29/c-7 ve 8 maddeleriyle yapılan değişikliklerle; 488 sayılı

Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün

(31) ve (32) numaralı fıkralarında yer alan “kira mukavelenameleri.” ibareleri “kira mukave-

lenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” şeklinde

değiştirilmiştir. Söz konusu (31) numaralı fıkra, “Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek

kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan ta-

şınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet

şerhleri ve teminatlar.” halini, (32) numaralı fıkra ise, “Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf ser-

best meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kulla-

nılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira muka-

velenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” halini

almıştır. Buna göre, damga vergisinden istisna olan söz konusu kira sözleşmelerinden, bu söz-

leşmelerdeki kefalet şerhleri ve teminat taahhütleri nedeniyle de damga vergisi alınmayacaktır. 

(10) 6728 sayılı Kanunun 29/c-9 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun

“IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (41) numaralı fıkrası, “Kira ser-

tifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve hakların devri, alımı, satımı, kiralanması,

vekaleten yönetimi, kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak olunması, iş sahibi

sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması veya satılması nedeniyle

düzenlenen kağıtlar ile kira sertifikaları ve kira sertifikası ödemelerine ilişkin her türlü garanti

ve teminatlar için düzenlenen kağıtlar.” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre, sahipliğe dayalı

kira sertifikasının yanı sıra Sermeye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yönetim sözleşme-

sine, vadeli alım satım dahil alım satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı farklı kira serti-

fikası türlerine göre düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları ödemeleri ile bunların teminatlarına

ilişkin olarak düzenlenen her türlü kâğıda damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 
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(11) 6728 sayılı Kanunun 29/c-10 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun

“IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne 42 nci fıkradan sonra gelmek

üzere aşağıdaki yeni fıkralar eklenmiştir. Buna göre:

a) (43) numaralı fıkra kapsamında;

1) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım

Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen

kağıtlara, 

2) Münhasıran yatırım döneminde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırıma yö-

nelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlara, 

3) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına

yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlara,

4) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik mü-

şavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara,

damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

b) (44) numaralı fıkra kapsamında; yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla

belirlenen yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin

olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kağıtlara

damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

c) (45) numaralı fıkra kapsamında; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi

Kanunu ve aynı Kanunun uygulamasına ilişkin yayımlanan genel tebliğler ile düzenlenme zo-

runluluğu getirilen taahhütnamelere damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

ç) (46) numaralı fıkra kapsamında; 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul

Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında

Kanun kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenle-

nen tek seferlik ödeme sözleşmelerine damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

d) (47) numaralı fıkra kapsamında; binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya

yönelik olarak düzenlenen kağıtlar ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa

göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak

üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uy-

gulanacaktır.

e) (48) numaralı fıkra kapsamında; ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağ-

lamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya pro-

mosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin düzenlenen kağıtlar ile yurt dışındaki fu-

arlara katılım amacıyla düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

f) (49) numaralı fıkra kapsamında; ülkemiz tersanelerinde her türlü gemi, yat ve diğer

su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kağıtlara

damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

g) (50) numaralı fıkra kapsamında; girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim

sermayesi yatırım fonlarının münhasıran girişim sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen söz-

leşmeler ile bu sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kağıtlara damga vergisi istisnası uygula-

nacaktır.
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ğ) (51) numaralı fıkra kapsamında; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sermaye

piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak

aracı kurumlar ile yatırımcılar arasında düzenlenecek sözleşmelere damga vergisi istisnası uy-

gulanacaktır.

h) (52) numaralı fıkra kapsamında; ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağla-

yacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bu alım-

lara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmet alımına ilişkin düzenlenen kağıtlara damga

vergisi istisnası uygulanacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

6361 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

Finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin kağıtlar

MADDE 10 – (1) 6728 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 21/11/2012 tarihli ve 6361

sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinin bi-

rinci fıkrası, “(1) Finansal kiralama sözleşmeleri, bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin

kâğıtlar, finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin kiralayan ve satıcı arasında düzen-

lenen sözleşmeler ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu

kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler (finansal kiralama konusu gayrimenkullerin kiralayanlar ta-

rafından devir alınmasına ilişkin tapu işlemleri hariç) harçtan müstesnadır.” şeklinde değişti-

rilmiştir.

(2) 6361 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d)

bendinde, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile finansal kiralama şirketleri ki-

ralayan olarak tanımlanmıştır.

(3) 6728 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 6361 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde

yapılan düzenleme öncesinde, sadece finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin dev-

rine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlara damga ver-

gisi istisnası uygulanmakta, finansal kiralama konusu malların kiralayan konumundaki finansal

kiralama şirketlerince tedarikine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmak-

taydı.

(4) Yapılan düzenleme ile 6361 sayılı Kanunda tanımlanan kiralayanlar ile finansal ki-

ralama konusu malların tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler ve bunların teminatına

ilişkin düzenlenen kağıtlar da istisna kapsamına alınmış olup söz konusu kağıtlardan damga

vergisi alınmayacaktır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 69)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının

İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 29/7/1970
tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun “Geçici muaflıklar” başlıklı 5 inci maddesine
(g) fıkrası ve 15 inci maddesine (e) fıkrası eklendiğinden söz konusu düzenlemelere yönelik
hususları açıklamaktır. 

Yasal düzenlemeler
MADDE 2 – (1) 6728 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile 1319 sayılı Kanunun “Geçici

muaflıklar” başlıklı 5 inci maddesinin (f) fıkrasından sonra gelmek üzere;
“g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi

takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.” fıkrası
eklenmiştir.

(2) 6728 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile 1319 sayılı Kanunun “Geçici muaflıklar”
başlıklı 15 inci maddesinin (d) fıkrasından sonra gelmek üzere;

“e) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis
edilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresince.” fıkrası eklenmiştir.

(3) Söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 1/1/2017 olarak belirlenmiştir.
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar için geçici emlak vergisi

muafiyeti uygulaması
MADDE 3 – (1) Yapılan düzenleme ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen

binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici
emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Söz konusu muafiyet, bina inşaatının sona
ermesini takip eden bütçe yılından itibaren başlayacak olup binanın kısmen kullanılmaya baş-
lanılması halinde ise muafiyet kısmen kullanılmaya başlanılan kısımlar için uygulanacaktır.

(2) Geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için; 
a) Bina inşaatının Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten

önce sona ermiş olması,   
b) Yeni inşa edilen binaya ilişkin olarak 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği

verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin
de ilgili belediyeye verilmesi,

gerekmektedir. 
(3) Ancak, Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye emlak vergisi (bina)

bildirimi ile birlikte verilmemiş olması, geçmiş yıllara ilişkin olarak geçici emlak vergisi mua-
fiyetinden faydalanabilme hakkını düşürmeyecektir.

(4) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden sonra alınan Yatırım Teşvik
Belgesi kapsamında inşa edilen binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.
Bu muafiyetin uygulanmasında, yeni inşa edilen binalara ilişkin ilgili belediyeye verilecek olan
emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de verilmiş
olması gerekmekte olup binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden inşalarının sona erdiği
tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile faydalanabilecektir.
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ÖRNEK 1: 3/5/2017 tarihinde alınan ve 2 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı var-
sayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki binanın inşası 1/4/2018 tarihinde sona erecektir.
Bu binaya ilişkin olarak ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte
Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de verilmiş olması durumunda söz konusu bina, inşa-
sının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılının başından itibaren 2019 ila 2023 yılları arasında
(beş yıl süreyle) emlak vergisinden muaf olacaktır.

(5) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce alınan ve bu tarih itiba-
rıyla tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar
için geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır.

a) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce alınmış ve bu tarih itiba-
rıyla tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen ve in-
şaları 1/1/2017 tarihinden sonra sona eren binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe
yılından itibaren beş yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Söz
konusu binalara ilişkin ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte
Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de verilmesi gerekmektedir.

ÖRNEK 2: 1/9/2015 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı var-
sayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki binanın inşası 1/5/2017 tarihinde sona erecektir.
Bu binaya ilişkin olarak ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte
Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de verilmiş olması durumunda söz konusu bina, inşa-
sının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılının başından itibaren 2018 ila 2022 yılları arasında
(beş yıl süreyle) emlak vergisinden muaf olacaktır.

b) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce alınmış ve bu tarih itiba-
rıyla tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen ve in-
şaları 1/1/2017 tarihinden önce sona eren binalara ilişkin olarak, 1/1/2017 tarihine kadar geçen
süreler için geçici emlak vergisi muafiyeti uygulanmayacak olup Yatırım Teşvik Belgesinin
bir örneğinin ilgili Belediyeye verilmesi durumunda, 5 yıllık muafiyet süresinden muafiyetin
uygulanmadığı süreler düşüldükten sonra kalan süre kadar emlak vergisi muafiyeti uygulana-
caktır.

ÖRNEK 3: 4/5/2014 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı var-
sayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki binanın inşası, 15/12/2014 tarihinde sona ermiş
ve binaya ilişkin emlak vergisi (bina) bildirimi zamanında verilmiştir. Söz konusu binanın in-
şası, düzenlemenin yürürlük tarihinden önce sona erdiği için 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin ola-
rak geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanılamayacaktır. Ancak, anılan düzenlemenin
1/1/2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi nedeniyle bu bina 5 yıllık muafiyet süresinden kalan
3 yıl boyunca yani 2017, 2018 ve 2019 yılları için emlak vergisinden muaf olacaktır.

(6) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce tamamlama vizesi yapıl-
mış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, geçici emlak vergisi muafiye-
tinden faydalanamayacaktır.

ÖRNEK 4: 15/12/2014 tarihinde alınan ve 2 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı
varsayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki binanın inşası, 30/11/2016 tarihinde sona ere-
cektir. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin düzenlemenin yürürlük ta-
rihinden (1/1/2017) önce yapılacak olması nedeniyle bu bina geçici emlak vergisi muafiyetin-
den faydalanamayacaktır. 

ÖRNEK 5: 10/8/2014 tarihinde alınan ve 2 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı var-
sayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki binanın inşası, 10/3/2017 tarihinde sona erecektir.

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 29 Eylül 2016 – Sayı : 29842



Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin düzenlemenin yürürlük tarihinden
(1/1/2017) önce yapılmış olması nedeniyle bu bina geçici emlak vergisi muafiyetinden fayda-
lanamayacaktır. 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya
tahsis edilen arazilere ilişkin geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması

MADDE 4 – (1) Yapılan düzenleme ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ya-
tırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler, Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama
vizesi yapılıncaya kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. 1319 sayılı
Kanunun 12 nci maddesi hükmü gereği, buradaki arazi tabiri arsaları da kapsar.

(2) 1319 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde, geçici emlak vergisi muafiyetinden fay-
dalanılabilmesi için arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş olduğunun (yatırımlar
için iktisap veya tahsis edildiğinin) ilgili belediyeye bütçe yılı içinde bildirilmesinin şart olduğu,
muafiyetlerin arazinin tayin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı takip eden bütçe yılından iti-
baren başlayacağı, bu süre zarfında bildirim yapılmazsa muafiyetin, bildirimin yapıldığı yılı
takip eden bütçe yılından itibaren geçerli olacağı, bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının
sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkının düşeceği hükme bağlanmıştır. 

(3) Geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için;
a) Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce arazinin ik-

tisap olunması veya tahsis edilmesi,
b) Arazinin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olundu-

ğunun veya tahsis edildiğinin, Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğiyle birlikte ilgili belediyeye
bütçe yılı içerisinde bildirilmesi,

gerekmektedir.
(4) Ancak, keyfiyetin bütçe yılı içerisinde bildirilmemesi durumunda, bildirimin yapıl-

dığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşecektir. 
(5) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden sonra alınan Yatırım Teşvik

Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler, söz konusu
belge kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunduğunun veya tahsis edildiğinin Yatırım
Teşvik Belgesinin bir örneği ile ilgili belediyeye bildirilmeleri durumunda iktisap olundukları
veya tahsis edildikleri yılı takip eden bütçe yılından itibaren Yatırım Teşvik Belgesinin tamam-
lama vizesinin yapıldığı yılın sonuna kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabile-
cektir.

ÖRNEK 6: 8/3/2017 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı var-
sayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım için 22/3/2018 tarihinde iktisap
olunan 3.000 m2 büyüklüğündeki arazinin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatı-
rımlar için iktisap olunduğunun 2018 yılı içinde bu belgenin bir örneği ile ilgili belediyeye bil-
dirilmesi durumunda bu arazi, 2019 ve 2020 yılları için iki yıl süreyle emlak vergisinden muaf
olacaktır.

(6) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce alınan ve bu tarih itiba-
rıyla tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar
için iktisap olunan veya tahsis edilen arazilere ilişkin geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması
aşağıdaki şekilde olacaktır.

a) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce alınmış ve bu tarih itiba-
rıyla tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar
için 1/1/2017 tarihinden sonra iktisap olunan veya tahsis edilen araziler, söz konusu belge kap-
samında yapılan yatırımlar için iktisap olunduğunun veya tahsis edildiğinin bu belgenin bir
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örneği ile ilgili belediyeye bildirilmesi durumunda, iktisap olundukları veya tahsis edildikleri
yılı takip eden bütçe yılından itibaren Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı
yılın sonuna kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.

ÖRNEK 7: 4/3/2016 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı var-
sayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım için 15/6/2017 tarihinde tahsis edi-
len 4.500 m2 büyüklüğündeki arazinin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım için
tahsis edildiğinin 2017 yılı içinde bu belgenin bir örneği ile ilgili belediyeye bildirilmesi du-
rumunda bu arazi, 2018 ve 2019 yılları için emlak vergisinden muaf olacaktır.

b) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce alınmış ve bu tarih itiba-
rıyla tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar
için 1/1/2017 tarihinden önce iktisap olunan veya tahsis edilen arazilerin, söz konusu belge
kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunduğunun veya tahsis edildiğinin bu belgenin
bir örneği ile ilgili belediyeye 2017 yılı emlak vergisinin 1 inci taksitinin ödeme süresinin so-
nuna kadar bildirilmesi durumunda, 1/1/2017 tarihinden itibaren Yatırım Teşvik Belgesinin ta-
mamlama vizesinin yapıldığı yılın sonuna kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydala-
nabilmesi mümkün olacaktır. 

ÖRNEK 8: 2/6/2015 tarihinde alınan ve 4 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı var-
sayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım için 1/6/2016 tarihinde iktisap olu-
nan arazinin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında iktisap olunduğunun bu belgenin bir örneği
ile ilgili belediyeye 2017 yılının Mart ayı içinde bildirilmesi durumunda, 2017, 2018 ve 2019
yılları için üç yıl süreyle emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.

(7) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce tamamlama vizesi yapıl-
mış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis
edilen araziler, geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanamayacaktır.  

ÖRNEK 9: 10/4/2014 tarihinde alınan ve 2 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı var-
sayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırım için 27/3/2015 tarihinde iktisap olunan
arazi, söz konusu Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin düzenlemenin yürürlük ta-
rihinden (1/1/2017) önce yapılmış olması nedeniyle geçici emlak vergisi muafiyetinden fay-
dalanamayacaktır.

ÖRNEK 10: 15/7/2013 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı
varsayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırım için 9/2/2017 tarihinde tahsis edilen
arsa, söz konusu Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin düzenlemenin yürürlük tari-
hinden (1/1/2017) önce yapılmış olması nedeniyle geçici emlak vergisi muafiyetinden fayda-
lanamayacaktır. 

Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi durumu 
MADDE 5 – (1) Yatırım Teşvik Belgesinin iptali durumunda, bu belge kapsamında

inşa edilen binalar ile yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen arazilere ilişkin
olarak muafiyetten faydalanıldığı için tahsil edilmeyen emlak vergileri, 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanunu ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili belediyelerce tahsil edilecektir.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/482 
KARAR NO : 2016/215 
DAVACI : K.H. 
MÜŞTEKİ SANIK : HAKİM YAĞMANAZ, Ebedin ve Birgül oğlu, 08/02/1988 

Kumluca d.lu, Diyarbakır, Silvan, Cami nklı, adresinde oturur. 
SUÇ : Basit Yaralama 
SUÇ TARİHİ : 17/11/2012 
SUÇ YERİ : Kemer 
KARAR TARİHİ : 27/04/2016 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki sanık Hakim Yağmanaz hakkında mağdur 

sanık Abdurrehim Kaya, müşteki sanık Tuncay Öztürk, katılan sanık İbrahim Burhan Arslan ve 
katılan sanık Şehmus Arslan'a karşı Basit Yaralama suçundan mahkememize açılan kamu 
davasının yapılan yargılama sonucunda; Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/482 Esas 
2016/215 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesi gereğince müşteki sanık 
Hakim Yağmanaz hakkında beraat kararı verildiği, müşteki sanık bulunamadığından 7201 Sayılı 
Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı, 

İlan olunur.  8082 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
RAY VE I-U PROFİL SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/380462 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
      türü ve miktarı : 4 kalem Ray ve I-U Profil, vagon imalatında 

kullanılmak üzere satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 13/10/2016 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
13/10/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8477/1-1 
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PERSONEL İŞ KIYAFETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, 17 Adet Güvenlik Pantolon,17 Adet Güvenlik Ayakkabı, 34 Adet 

Güvenlik Gömlek, 17 Adet Güvenlik Kazak, 1 Adet Arama Dedektörü, 170 Adet Üretim 
pantolon, 340 Adet Üretim Sweatshirt, 170 Adet Hamur Önlüğü, 38 Adet Pantolon (bakım ve 
bahçıvan), 40 Adet Sweatshirt (bakım ve bahçıvan), 18 Adet Yelek, 18 Adet İş Ayakkabısı, Alımı 
teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Personel İş Kıyafetleri numuneleri fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin 
edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 06.10.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 
Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
   Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
   Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 8501/1-1 

—— • —— 
İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA 

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı 

belirtilen hizmet idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak 
suretiyle açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır. 

 

SIRA HİZMET CİNSİ 
HİZMET 
SÜRESİ 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ 
SAYISI 

1 
SİLAHSIZ ÖZEL 

GÜVENLİK VE KORUMA 
HİZMETİ 

14 AY 4 KİŞİ 

 
2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İdari Şartname ve Teknik Şartnameler www.kizilay.org.tr adresinden, Göç ve Mülteci 

Hizmetleri Müdürlüğü’nden veya Kilis Toplum Merkezi’nden temin edilebilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 19.10.2016 günü saat 15:00’a kadar Türk Kızılayı Kilis 

Toplum Merkezi İzzettin İyigün Paşa Mah. Nemika Cad. No: 29   Merkez /KİLİS adresindeki 
Evrak Servisi’ne teslim etmiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 20.10.2016 günü saat 14:00’da Türk Kızılayı Kilis Toplum Merkezi 
İzzettin İyigün Paşa Mah. Nemika Cad. No: 29   Merkez /KİLİS adresinde açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 8505/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İLAN TUTANAĞI 
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 24.08.2014 gün ve 9027071 tarihli savunma 

kararı 
Şahabettin GEDİK - Özel Çayyolu Anafartalar İlkokulu Müdürü 
Hakkınızda yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 13/07/2016 tarih ve 

289 sayılı raporda; 
Çankaya İlçesi okullarında ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde yürütülmekte olan 

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri çalışmalarının eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda 
Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne iletilmesi çerçevesinde, veri girişlerini elektronik ortamda 
yapılması için bilgi verilmesine rağmen, veri girişlerini belirtilen tarihlerde yapmadığınız ve rapor 
çıktısı almadığınız 

İddiaları sübuta erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-a maddesi 
uyarınca "UYARMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir. 

657 Sayılı Kanunun 130. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde 
savunmanızın teslimini rica ederiz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 
 8468/1/1-1 

————— 
İLAN TUTANAĞI 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 24.08.2014 gün ve 9022661 tarihli savunma 
kararı 

Ahmet ALBAY - Özel Fırat Eğitim Temel Lisesi Müdürü 
Hakkınızda yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 13/07/2016 tarih ve 

289 sayılı raporda; 
Çankaya İlçesi okullarında ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde yürütülmekte olan 

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri çalışmalarının eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda 
Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne iletilmesi çerçevesinde, veri girişlerini elektronik ortamda 
yapılması için bilgi verilmesine rağmen, veri girişlerini belirtilen tarihlerde yapmadığınız ve rapor 
çıktısı almadığınız 

İddiaları sübuta erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-a maddesi 
uyarınca "UYARMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir. 

657 Sayılı Kanunun 130. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde 
savunmanızın teslimini rica ederiz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 
 8468/2/1-1 

————— 
İLAN TUTANAĞI 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 24.08.2014 gün ve 9022661 tarihli savunma 
kararı 

Serap LİVUARÇİN - Özel Çankaya Anafartalar İlkokulu Ortaokulu Müdürü 
Hakkınızda yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 13/07/2016 tarih ve 

289 sayılı raporda; 
Çankaya İlçesi okullarında ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde yürütülmekte olan 

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri çalışmalarının eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda 
Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne iletilmesi çerçevesinde, veri girişlerini elektronik ortamda 
yapılması için bilgi verilmesine rağmen, veri girişlerini belirtilen tarihlerde yapmadığınız ve rapor 
çıktısı almadığınız 

İddiaları sübuta erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-a maddesi 
uyarınca "UYARMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir. 

657 Sayılı Kanunun 130. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde 
savunmanızın teslimini rica ederiz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 
 8468/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8509/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8509/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8510/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8510/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8511/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8511/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8511/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8512/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8512/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8512/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8512/4/1-1 



29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8512/5/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8512/6/1-1 



29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8513/1/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8513/2/1-1 



29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8513/3/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8513/4/1-1 



29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8514/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8515/1-1 



29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8516/1/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8516/2/1-1 



29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8516/3/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8516/4/1-1 



29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8517/1/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8517/2/1-1 



29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/183139 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. 
(TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü 

İl/İlçe Sakarya/Adapazarı 

Adresi 
Milli Egemenlik Cad. No: 131 
Adapazarı/Sakarya 

Tel-Faks 0264 275 16 60 - 275 16 70-71 

Posta Kodu 54198 E-Mail satinalma@tuvasas.com.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Ada Maksan Metal Makine İmalat 
Taahhüt Nakliye Danışmanlık 
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 

İlke YILDIZ 

Adresi 
Erenler Mahallesi 1284. Sokak 
Mobilyacılar Sanayi Sitesi No: 14 
Erenler/Sakarya 

Yenidoğan Mahallesi Mercan Sokak 
42/4 Adapazarı/Sakarya 

T.C. Kimlik No  28093846572 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No 

007 063 3330  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 49245  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl 
(2) 
(iki) 

7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8508/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 

 

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğünden:  

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  09.02.62 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.08.2016-137 Toplantı Yeri 
KARAR TARİHİ VE NO : 25.08.2016-5344 AYDIN 
Aydın İli, Çine İlçesi, Karakollar Mahallesinde bulunan ve 1/5000 ölçekli haritada 

sınırları belirlendiği şekliyle, 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, I. ve 
III. Derece Arkeolojik Sit olarak İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 
23.06.2004 tarih ve 12842 sayılı kararı ile tescilli Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 20.12.2006 tarih ve 589 sayılı kararı ile sınırları belirlenerek son şeklini alan 
Tepecik Höyüğü I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının Kurulumuzun 10.03.2016 tarih ve 
4803 sayılı kararı gereği sayılaştırmasına ilişkin, Kazı Başkanı Prof. Dr. Sevinç GÜNEL’in 
17.07.2016, 09.08.2016 tarihli raporu, Çine Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 
19.07.2016 tarih ve 798 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
Uzmanlarının 22.08.2016 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler 
incelendi. Yapılan Görüşmeler sonucunda, 

Aydın İli, Çine İlçesi, Karakollar Mahallesinde bulunan ve 1/5000 ölçekli haritada I. ve 
III. Derece Arkeolojik Sit olarak İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 
23.06.2004 tarih ve 12842 sayılı kararı ile tescillenen, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 20.12.2006 tarih ve 589 sayılı kararı ile sınırları belirlenerek son 
şeklini alan Tepecik Höyüğü Arkeolojik Sit sınırlarının karar eki 1/2000 ölçekli haritada 
belirtildiği şekliyle uygun olduğuna, Kazı Başkanı Prof. Dr. Sevinç GÜNEL’in 17.07.2016, 
09.08.2016 tarihli raporunda belirtilen sit sınırlarlarının yeniden irdelenmesi taleplerinin konuya 
ilişkin Aydın Müze Müdürlüğünün de kurum görüşlerini içerecek şekilde hazırlanacak ayrıntılı 
rapor, bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilmesi gerektiğine karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  20.17.69 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.01.2016 – 118 Toplantı Yeri 
KARAR TARİHİ VE NO : 29.01.2016 – 4684 DENİZLİ 
Denizli İli, Honaz İlçesinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının, Honaz İlçe sınırları 
içerisindeki tescilli sit alanlarının koordinatlı kadastral harita üzerine aplikasyonunun yapılarak 
iletilmesinden sonra değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin 25/12/2015 tarih ve 4517 sayılı kararı 
gereğince Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/07/2008 tarih ve 
1684 sayılı kararı ile tescil edilen Emirazizli Höyüğüne ilişkin bilgi ve belgelerin iletildiği Aydın 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 28/01/2016 tarihli 
rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve 
görüşmeler sonucunda; 

Denizli İli, Honaz İlçesi, Emirazizli ve Koyunaliler Mahallelerinde bulunan, Aydın Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/07/2008 tarih ve 1684 sayılı kararı ile tescil 
edilen Emirazizli Höyüğü I. Derece Arkeolojik sit sınırlarının kararımız eki koordinatlı kadastral 
harita üzerinde gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde 
yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  09.07.70 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 12.05.2016-129 Toplantı Yeri 
KARAR TARİHİ VE NO : 12.05.2016-5088 AYDIN 
Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan ve tapunun 48 ada, 17 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmazın tescil edilmesi taleplerine ilişkin Karacasu Kaymakamlığı, 
Afrodisias Müze Müdürlüğü’nün 24.02.2016 tarih ve 81 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları’nın 11.05.2016 tarihli raporu okundu. Ekler ve 
konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan ve tapunun 48 ada, 17 parsel 
numarasında kayıtlı çeşmenin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. 
maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden 
tescillinin uygun olduğuna, yapı grubunun II. Grup Yapı olarak belirlenmesine, çeşme yapısına 
yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı 
ilke kararındaki proje hazırlama esaslarında belirtilen hükümler kapsamında hazırlanacak rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, karar eki koruma alanı 
haritasının uygun olduğuna, tescilli yapı ve koruma alanında kalan taşınmazlarda yapılacak her 
türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  20.10.235 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.08.2016 – 138 Toplantı Yeri 
KARAR TARİHİ VE NO : 26.08.2016 – 5413 AYDIN 
Denizli İli, Tavas İlçesi, Yahşiler Mahallesi, Karacaören Mevkii’nde bulunan ve 

1/10000’lik haritada sınırları belirtilen alana ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 28.04.2016 tarih ve 5038 sayılı kararı gereği, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının ve Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında ilgili 
ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşlerinin iletilmesi için yasal süre olan 45 
günlük sürenin dolması nedeniyle Denizli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
14.04.2016 tarih ve 1910 sayılı yazısı, Müdürlüğümüzün 08.06.2016 tarih ve 2433 sayılı yazısı ve 
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Tavas Orman İşletme Müdürlüğü’nün 29.06.2016 tarih ve 
E.1467931 sayılı yazısı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
Uzmanlarınca hazırlanan 05.08.2016 tarih ve 5114 kayıt nolu raporu okundu. Ekleri ve konuya 
ilişkin tüm bilgi ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 

Denizli İli, Tavas İlçesi, Yahşiler Mahallesi, Karacaören Mevkii’nde bulunan alanın, 
Denizli Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişinin ve 1/10000’lik haritada sınırları 
belirtildiği şekliyle I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna sit 
alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınması 
gerektiğine ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 658 sayılı ilke 
kararında belirtildiği şekliyle tarımsal faaliyetlerin yapılabileceği 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesi gereğince 3 ay içerisinde geçiş dönemi yapılaşma 
koşullarının belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 

 

 
 8408/1-1 



29 Eylül 2016 – Sayı : 29842 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  09.09.618 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.08.2016 – 137 Toplantı Yeri 
KARAR TARİHİ VE NO : 25.08.2016 – 5350 AYDIN 
Aydın İli, Söke İlçesi, Arslanyaylası Mahallesi, Hayıtlı Mevkiinde bulunan ve tapunun 

189 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen kaçak kazıya ilişkin, Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının 12.07.2016 tarih ve 19249 sayılı yazısı, İl gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü’nün 18.08.2016 tarih ve 11739 sayılı yazısı ve Aydın Valiliği İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.08.2016 tarih ve 4971 sayılı yazısı ile Aydın Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 23.08.2016 tarih ve 5464 kayıt nolu 
raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve 
görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Söke İlçesi, Arslanyaylası Mahallesi, Hayıtlı Mevkiinde bulunan ve tapunun 
189 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin Milet Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan tescil fişinin ve 1/1000’lik haritada sınırları belirtildiği şekliyle I. ve III. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna sit alanı içerisinde yapılacak her türlü 
uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınması gerektiğine ayrıca Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 658 sayılı ilke kararında belirtildiği şekliyle mevsimsel 
tarımsal faaliyetlerin yapılabileceğine, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nun 17. maddesi gereğince 3 ay içerisinde geçiş dönemi yapılaşma koşullarının 
belirlenmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  09.02.73 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.08.2016 – 137 Toplantı Yeri 
KARAR TARİHİ VE NO : 25.08.2016 – 5345 AYDIN 
Aydın İli, Çine İlçesi, Soğukoluk Mahallesi, Havutlu Mevkii’nde bulunan ve 1/25000’lik 

haritada sınırları belirtilen alana ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
12.05.2016 tarih ve 5086 sayılı kararı gereği, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
ve Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında ilgili ve 
faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşlerinin iletilmesi için yasal süre olan 45 günlük 
süre dolması nedeniyle Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
Uzmanlarınca hazırlanan 02.08.2016 tarih ve 5028 kayıt nolu raporu okundu. Ekleri ve konuya 
ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Çine İlçesi, Soğukoluk Mahallesi, Havutlu Mevkii’nde bulunan alanın, Aydın 
Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişinin ve 1/25000’lik haritada sınırları 
belirtildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna sit alanı 
içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınması gerektiğine 
ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 658 sayılı ilke kararında 
belirtildiği şekliyle mevsimsel tarımsal faaliyetlerin yapılabileceğine, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesi gereğince 3 ay içerisinde geçiş dönemi yapılaşma 
koşullarının belirlenmesi gerektiğine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/9161 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme

Yapılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
— Millî Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK
— Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği
— Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)
— Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)
— Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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