
T.C.
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Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 208. Sayfadadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Ekim 2016
SALI

Sayı : 29847

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2016/9204

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ
       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK
           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2016 – Sayı : 29847



4 Ekim 2016 – Sayı : 29847                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2016 – Sayı : 29847



4 Ekim 2016 – Sayı : 29847                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2016 – Sayı : 29847



4 Ekim 2016 – Sayı : 29847                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2016 – Sayı : 29847



4 Ekim 2016 – Sayı : 29847                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2016 – Sayı : 29847



4 Ekim 2016 – Sayı : 29847                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2016 – Sayı : 29847



Karar Sayısı : 2016/9211

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9225

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9227

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2016/9155

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                     B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                  F. B. SAYAN KAYA

       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

4 Ekim 2016 – Sayı : 29847                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2016 – Sayı : 29847



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            21 Eylül 2016

      69471265-305-10847

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    1 Ekim 2016

     68244839-140.03-256-568

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

4 Ekim 2016 – Sayı : 29847                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            26 Eylül 2016

      69471265-305-11020

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  26 Eylül 2016

     68244839-140.03-260-572

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2016 – Sayı : 29847



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            28 Eylül 2016

      69471265-305-11136

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  28 Eylül 2016

     68244839-140.03-265-578

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            28 Eylül 2016

      69471265-305-11135

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  28 Eylül 2016

     68244839-140.03-264-577

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2016 – Sayı : 29847



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            21 Eylül 2016

      69471265-305-10846

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    1 Ekim 2016

     68244839-140.03-255-567

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

4 Ekim 2016 – Sayı : 29847                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            28 Eylül 2016

      69471265-305-11132

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  28 Eylül 2016

     68244839-140.03-261-574

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2016 – Sayı : 29847



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            21 Eylül 2016

      69471265-305-10848

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    1 Ekim 2016

     68244839-140.03-257-569

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

4 Ekim 2016 – Sayı : 29847                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            28 Eylül 2016

      69471265-305-11138

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  28 Eylül 2016

     68244839-140.03-267-580

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2016 – Sayı : 29847



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            21 Eylül 2016

      69471265-305-10850

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    1 Ekim 2016

     68244839-140.03-259-571

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

4 Ekim 2016 – Sayı : 29847                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            28 Eylül 2016

      69471265-305-11133

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  28 Eylül 2016

     68244839-140.03-262-575

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            28 Eylül 2016

      69471265-305-11134

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  28 Eylül 2016

     68244839-140.03-263-576

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

4 Ekim 2016 – Sayı : 29847                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            21 Eylül 2016

      69471265-305-10849

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    1 Ekim 2016

     68244839-140.03-258-570

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2016 – Sayı : 29847



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            28 Eylül 2016

      69471265-305-11137

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  28 Eylül 2016

     68244839-140.03-266-579

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

4 Ekim 2016 – Sayı : 29847                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9115

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                             M. ÖZHASEKİ                               F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                          E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9261

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2016/433

03/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  Veysi KAYNAK
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/398

03/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/435

03/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/402

03/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/665

03/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/410

03/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/411

03/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/412

03/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/666

03/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/667

03/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/668

03/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/669

03/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/670

03/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/671

03/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/672

03/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/673

03/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/674

03/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/421

03/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/439

03/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2016/9160

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                     B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                  F. B. SAYAN KAYA
       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN 

KARŞILANMASI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 6 NCI MADDESİ UYARINCA 

UYGULAMA YAPILAN REZERV YAPI ALANLARI İLE İLGİLİ YAPILACAK 

İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Te-

rörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi

uyarınca uygulama yapılan rezerv yapı alanları ile ilgili gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet

alımları ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5233 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesine dayanı-

larak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan ta-

nımlar bu Yönetmelik için de geçerlidir.

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) İdare, 5233 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde; şeffaflığı, reka-

beti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve

zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölü-

nerek de yapılabilir.

(3) Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilebilir. Ancak yapım işle-

rinin kontrollük hizmetleri ile yapım işleri bir arada ihale edilemez.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında aşağıdaki ihale usulleri uygulanır:

a) Pazarlık usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

(2) İdare, bu Yönetmelik kapsamındaki mal alımı, danışmanlık hizmet alımları dâhil

hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde birinci fıkrada belirtilen usullerden herhangi birini

seçebilir.

Pazarlık usulü

MADDE 6 – (1) Pazarlık usulü, ilân yapılmaksızın İdarece davet edilen isteklilerin

teklif verebildiği usuldür. 
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(2) Davet edilecek istekliler ihale yetkilisince belirlenir ve davet edilecek istekli sayısı

zorunlu haller dışında üçten az olamaz. Davet edilenler dışında herhangi bir istekli ihaleye ka-

tılamaz. 

(3) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, isteklilerden yeterlik belgelerini ve

fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İlk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale

kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır. 

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 7 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü; ilân yapılmaksızın, ihale yetkili-

since belirlenen adaylar arasında yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen

isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 

(2) Uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektiren işlerin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. 

(3) Ön yeterlik kriterlerinin belirlenmesi ve puanlama, 4734 sayılı Kanun ve ikincil

mevzuat hükümleri veya İdarenin belirleyeceği esaslar çerçevesinde yapılır. 

(4) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda teklif için davet edilecek istekliler üçten az

olamaz. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır. Ekonomik

açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile kamu menfaati gözetilerek fiyat görüşmesi yapılabilir. 

Doğrudan temin

MADDE 8 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, ihtiyaçlar ilân yapılmaksızın idari ve teknik

şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak doğrudan temin yoluyla karşılanabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

diği alımlar ve yapım işleri,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu

alımlar,

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan ve asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve süresi beş yılı geç-

meyen sözleşmeyle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılacak mal ve hizmet alım-

ları,

ç) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir

belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca gün-

cellenen limit tutarın beş katına kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da

ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik,

işletme veya şirketlerden yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında, komisyon kurma ve bu Yönetme-

likte belirtilen yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulun-

maksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, teknik şartlar ve fiyat

üzerinde görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.

Tasarım yarışmaları 

MADDE 9 – (1) İdare, 4734 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ve ilgili ikincil mevzuat

kuralları çerçevesinde tasarım yarışmaları düzenleyebilir.

4 Ekim 2016 – Sayı : 29847                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar

İhale komisyonu

MADDE 10 (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uz-
manı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işler-
den sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale
komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

(2)  Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer ör-
neği, daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Ka-
rarlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zo-
rundadır.

(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası

MADDE 11 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada
ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale do-
kümanı, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler,
ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Yaklaşık maliyet

MADDE 12 – (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce,
İdare tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere
yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık
maliyete ihale dokümanında yer verilmez ve yaklaşık maliyet isteklilere veya ihale süreci ile
resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) İdarenin gerekli görmesi halinde, yaklaşık maliyet, bu Yönetmeliğin hükümlerine
göre hazırlattırılabilir.

İhale dokümanı ve şartnameler

MADDE 13 – (1) İdare tarafından hazırlanan ihale konusu işe ait talimatları içeren
idari şartnameler ile varsa teknik şartnameler, sözleşme tasarıları ve gerekli diğer belge ve bil-
giler ihale dokümanını oluşturur. 

(2) İhale dokümanı İdare tarafından hazırlanabileceği gibi, bu Yönetmeliğin hükümle-
rine göre hazırlattırılabilir.

(3) İhale dokümanın bir parçası olan teknik şartnamelerde rekabeti engelleyici ve fırsat
eşitliğine aykırı düzenlemeler yapılamaz. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya
ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer veri-
lemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özel-
liklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şar-
tıyla marka veya model belirtilebilir.

(4) İhale dokümanı, İdare tarafından davet edilen isteklilere İdarenin belirleyeceği bir
bedelle veya bedelsiz olarak verilebilir.
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İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 14 – (1) Davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması

esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tuta-
nakla tespit edilerek davet edilenlere bildirilir.

(2) Davet yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini et-
kileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya istek-
lilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan
bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif ver-
me gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokü-
manı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin
hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi zeyilname ile ertelene-
bilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere
tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3)  Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı olarak
açıklama talep edebilir. Bu talebin İdarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu ta-
rihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden üç gün öncesinde
bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmek-
sizin yazılı olarak gönderilir.

İhaleye katılabilme şartları
MADDE 15 – (1) İhalelere katılmak için İdarece belirlenen gerekli nitelik ve yeterliğe

sahip bulunmak ve talep edilen bilgi, belge ve teminatları vermek zorunludur. 
(2) Gerekli nitelik ve yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde İdare yetkilidir. Belirlenen

kriterler ihale dokümanında belirtilir.
(3) 4734 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde iş ortaklığı oluşturulabilir. İş

ortaklıkları bu Yönetmelik çerçevesinde ihalelere teklif verebilir veya başvuru yapabilir.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 16 – (1) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında be-

lirtilenler, aynı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen düzenlemeler dikkate alınarak ihale dışı
bırakılır. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenler, ihalelere katılamazlar.

Alt yükleniciler
MADDE 17 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

veya sözleşme dokümanında gerekli düzenlemelerin yapılması kaydıyla alt yüklenici çalıştı-
rılmasına izin verilebilir.

(2)  Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 18 – (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde

ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun
tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal
edildiği isteklilere hemen tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün tek-
lifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edil-
mesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
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(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye
çıkılabilir.

Geçici ve kesin teminat işlemleri
MADDE 19 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli

tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. 
(2) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getiril-

mesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce, ihale üzerinde kalan istekliden
ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 20 – (1) Tedavüldeki Türk parası ya da bankalar tarafından verilen teminat

mektupları teminat olarak kabul edilir.
(2) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Teminat mektupları
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde bankalarca verilecek

teminat mektuplarının kapsamı ve şekli konusunda, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine
göre Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir.

(2)  İdareye verilecek teminat mektuplarının, ilgili mevzuat uyarınca Türkiye’de ban-
kacılık faaliyetinde bulunmalarına izin verilen yerli ve yabancı bankalarca düzenlenmesi
şarttır.

(3)  Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici
teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici te-
minat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

(4)  Kesin teminat mektubu alınması durumunda bunun süresi, ihale konusu işin bitiş
tarihi dikkate alınmak suretiyle ihale dokümanında belirlenir. İdarece, kesin teminat mektup-
larının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar gerektiğinde
garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.

(5) Kesin teminat mektubu, yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri
uyarınca eksiksiz ve sorunsuz yerine getirmesi ve kesin kabulünün yapılmasını müteakip
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesinde be-
lirtilen şartlar çerçevesinde iade edilir.

(6) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.
Tekliflerin ve başvuru belgelerinin hazırlanması ve sunulması
MADDE 22 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin
açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek veya mü-
hürlenerek kapatılır.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur. Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ait ihalelerde, ihale dokümanında
alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde alternatif teklifler de aynı şekilde
hazırlanarak sunulur.
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(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar

karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın

iade edilir. Teklifler posta ile gönderilemez.

(4) Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilen işlerin ön yeterlik ihalelerinde,

ihale dokümanında belirtilen ve ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen tüm başvuru bel-

geleri bu Yönetmeliğe uygun olarak İdareye sunulur. 

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 23 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ih-

tiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme şartları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü

kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 24 – (1) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif

verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye baş-

lanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu Yönetmelikte belirtilen

teklif hazırlama usullerine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye

alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-

rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici

teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve

yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca

imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan

belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek

üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) İhale komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değer-

lendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tek-

liflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik

yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale ge-

tirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mek-

tubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin teklifle-

rinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte

olmaması kaydıyla, belge veya bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede is-

teklilerden bu eksikliklerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksiklikleri

tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatları gelir kaydedilir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici te-

minatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşa-

mada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve

tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cet-

vellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin

teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı

bırakılır.
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Aşırı düşük teklifler

MADDE 26 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri 25 inci maddeye göre değerlen-

dirdikten sonra, teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Aşırı düşük teklifler değerlendirme

dışı bırakılır.

(2) Sınır değer hesabı ve aşırı düşük teklif tespiti yapım işlerinde; 22/8/2009 tarihli ve

27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesinde,

hizmet alımlarında ise yine aynı Tebliğin 79 uncu maddesinde düzenlenmiş olan hesap yöntemi

kullanılarak yapılır. Sınır değerin altında kalan teklifler aşırı düşük tekliftir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 27 – (1) İhale komisyonu kararı üzerine İdare verilmiş olan bütün teklifleri

reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün is-

teklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlü-

lük altına girmez. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak tale-

binde bulunulamaz. 

(2) İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye

çıkılabilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 28 – (1) 25 inci ve 26 ncı maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda

ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2)  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi İdare tara-

fından belirlenecek fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en

avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale do-

kümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. 

(3)  İhale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen iha-

lelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirle-

nerek ihale sonuçlandırılır.

(4) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-

lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan

en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar

dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

Fiyat dışı unsur belirlenmemişse iş deneyim belge tutarı yüksek olan istekli üzerine ihale so-

nuçlandırılır. İş deneyim belgesi istenmeyen durumlarda bu hususla ilgili ihale dokümanında

gerekli düzenleme yapılır.
(5)  İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.

Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(6) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(7) İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.
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(8) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, ihale üzerinde kalan is-
tekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan
yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.
İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
MADDE 29 – (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı

günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif
veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alın-
mama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

(2)  İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere
aynı şekilde bildirim yapılır.

Sözleşmeye davet
MADDE 30 – (1) 29 uncu maddede belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapıl-

ması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün
içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı
vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte,
ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi
zorunludur.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
MADDE 31 – (1) İhale üzerinde kalan istekli 19 uncu ve 30 uncu maddelere göre söz-

leşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. 
(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek

kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda
İdare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi
kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelik çerçevesinde sözleşme imzalayabilir.
Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi
için, 30 uncu maddede belirtilen beş günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 30 uncu maddede belirtilen şekilde bildirimde
bulunulur.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması
durumunda ise bu teklif sahibinin de varsa geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 32 – (1) İdare, 30 uncu ve 31 inci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapıl-

ması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü
yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün
içinde on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir.
Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş
giderleri istemeye hak kazanır.

Şikâyet başvurusu
MADDE 33 – (1) Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka

aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması
gereken tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce,
İdareye yapılır.
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(2) Şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yoludur.
(3) İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak makul süre içinde ge-

rekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer isteklilere üç gün içinde bildirilir. İdare
tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.

(4) Başvurular üzerine İdare tarafından gerekçeli olarak;
a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderileme-

yecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,
b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin ke-

sintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,
c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması veya şikâyete konu iş-

lemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi hallerinde, başvurunun reddine,
karar verilir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere yönelik olarak Kamu İhale Kurumuna

itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamaz.
İhale sonucunun Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi
MADDE 34 – (1) İdarenin ihtiyaçları için gerçekleştirilecek yapım işleri ile mal ve

hizmet alımlarının sonuçları, 4734 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde Kamu İhale Kurumuna
bildirilir. Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sonuç bildirimleri Kamu
İhale Bülteninde yayımlanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme Hükümleri

Sözleşmeler
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihale edilen işler sözleşmeye bağlanır.

Sözleşmeler İdarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin
ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
Düzenlenecek sözleşmelerde 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanu-
nunun 7 nci maddesinde yer alan hususlardan ilgili olanlar belirtilir.

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırıl-
ması zorunlu değildir.

(3) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. 
Mücbir sebepler
MADDE 36 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilânı,
d) İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, İdare

tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden
kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte
olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir se-
bebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildi-
rimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
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Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişi 
MADDE 37 – (1) Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, artışa konu iş,

sözleşme bedelinin %20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki
hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.  

(2) İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış
yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının
ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 

(3) Sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde,
yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve
yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin
tutarı arasındaki bedel farkının %5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yerli istekliler ile ilgili düzenleme
MADDE 38 – (1) Hizmet alımı ve yapım işlerine ait ihalelerde yerli istekliler lehine

%15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.
(2) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat

avantajı sağlanabilir.
Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 39 – (1) Yasak fiil ve davranışlarla ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ile

4735 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.
Sürelerin hesabı
MADDE 40 – (1) Sürelerin hesaplanmasında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hal-

lerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 41 – (1) Aday ve isteklilere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlar, İdarece

ihale dokümanında farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde 4734 sayılı Kanunun 65 inci
maddesine göre yapılır. Söz konusu maddede hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler
hakkında ise 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Diğer hususlar
MADDE 42 – (1) İdare, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fık-

raları ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (c) bendinde belirtilen ka-
mulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aran-
maksızın ihaleye çıkabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imza-
lanmadan önce bu raporun alınması zorunludur.

(2) Bu Yönetmelik dâhilinde yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, götürü
bedel veya birim fiyat üzerinden teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda İdare, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı
Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerini uygulayabilir.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşı-

mına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Özellikle oyunda kullanımının amaçlanmasına veya oyun amaçlı tasarlanmasına ba-

kılmaksızın 14 yaş altı çocuklar tarafından oyunlarda kullanılan ürünleri kapsar. Ek-1’de lis-
telenen ürünler bu Yönetmelik kapsamında oyuncak olarak kabul edilmez.

b) Bu Yönetmelik aşağıda yer alan oyuncaklara uygulanmaz:
1) Halkın kullanımına yönelik oyun alanı ekipmanı,
2) Madeni para ile çalışsın veya çalışmasın halkın kullanımına yönelik otomatik oyun

makineleri,
3) İçten yanmalı motorlu oyuncak vasıtalar,
4) Oyuncak buhar makineleri,
5) Sapan ve mancınıklar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
meye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına
Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, bir uygunluk değerlendir-

me kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere, uyum-
laştırılmış standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzen-
lemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi kabulünü,

b) Aktivite oyuncağı: Aktivite yapılırken destek gövdesinin sabit kaldığı ve bir çocuk
tarafından tırmanma, zıplama, asılma, kayma, sallanma, dönme, emekleme veya sürünme gibi
hareketlerin veya bu hareketlerin bir kısmının birlikte yapılabilmesine yönelik evsel kullanılan
oyuncağı,

c) AT: Avrupa Topluluğunu,
ç) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
d) “CE” işareti: İmalatçı tarafından konulan ve oyuncağın, “CE” işaretinin konulmasını

öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,
e) Dağıtıcı: Bir oyuncağı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı

ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Fonksiyonel oyuncak: Yetişkinler tarafından kullanıma yönelik bir ürün, cihaz veya

donanımla aynı şekilde işleyen veya kullanılan ve söz konusu ürün, cihaz veya donanımın öl-
çekli maketi olabilen bir oyuncağı,
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g) Fonksiyonel ürün: Ek-1’in 12 nci maddesinde belirtilen, yetişkinler tarafından kul-
lanıma yönelik bir ürün, cihaz veya donanımla aynı şekilde işleyen veya kullanılan ve söz ko-
nusu ürün, cihaz veya donanımın ölçekli maketi olabilen bir ürünü,

ğ) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan bir ürünün geri getirilmesini amaç-
layan her türlü önlemi,

h) İktisadi işletme: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,
ı) İmalatçı: Bir oyuncağı imal ederek veya tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi

isim veya ticari markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
i) İthalatçı: Bir oyuncağı yurt dışından getirerek yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de

yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Kanun: 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,
k) Kimyasal oyuncak: Belirli bir yaş grubuna uygun olacak şekilde ve bir yetişkinin

gözetimi altında kullanılan ve kimyasal madde ve karışımların doğrudan elle tutulmasına yö-
nelik oyuncağı,

l) Koku oyunu: Bir çocuğun farklı koku veya aromaları ayırt etmeyi öğrenmesine yar-
dımcı olmayı amaçlayan oyuncağı,

m) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
n) Kozmetik kiti: Bir çocuğun koku, sabun, krem, şampuan, banyo köpüğü, parlatıcı,

ruj, diğer makyaj malzemeleri, diş macunu ve saç kremi gibi ürünleri yapmayı öğrenmesine
yardımcı olmayı amaçlayan oyuncağı,

o) Lezzet oyunu: Çocukların şeker, sıvı, toz ve aroma gibi gıda maddelerinin kullanı-
mını içeren tatlılar veya yiyecekler yapmasını amaçlayan oyuncağı,

ö) Oyuncak: Özellikle oyunda kullanımının amaçlanmasına veya oyun amaçlı tasar-
lanmasına bakılmaksızın 14 yaş altı çocuklar tarafından oyunlarda kullanılan ürünleri,

p) Piyasa gözetimi ve denetimi: Ürünlerin sağlık, güvenlik veya diğer bir kamu yara-
rının korunması bakımından tehlike oluşturmalarını önlemek ve varsa ilgili teknik düzenlemeye
uygun olmalarını sağlamak amacıyla yetkili kuruluş tarafından yürütülen faaliyetleri ve alınan
tedbirleri,

r) Piyasada bulundurma: Bir oyuncağın ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz
olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını,

s) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir ürünün piyasada bulundurulmasını önle-
meyi amaçlayan her türlü tedbiri,

ş) Piyasaya arz: Bir oyuncağın yurt içi piyasada ilk kez bulundurulmasını,
t) Risk: Zarara neden olacak bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve zararın ciddiyet de-

recesini,
u) Su oyuncağı: Su üzerinde bir çocuğu taşıma veya destekleme kapasitesine sahip, sığ

suda kullanılması amaçlanan oyuncağı,
ü) Tarafından kullanıma yönelik: Oyuncağın fonksiyonları, boyutları ve özelliklerinden

dolayı, belirli yaş grubundaki çocuklarca kullanımının amaçlandığını ebeveyn veya gözetmenin
makul bir şekilde varsayabilmesini,

v) Tasarım hızı: Oyuncağın tasarımı ile belirlenen temsili potansiyel çalışma hızını,
y) Tehlike: Potansiyel zarar kaynağını,
z) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dahil

olmak üzere, uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,
aa) Uygunluk değerlendirmesi: Bir oyuncakla ilgili olarak belirlenen gerekliliklerin ye-

rine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,
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bb) Uyumlaştırılmış standart: 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair
Yönetmeliğin ek-1’inde sıralanan Avrupa standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Av-
rupa Komisyonu’nun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standardı,

cc) Yetkili temsilci: İmalatçının bu Yönetmelik kapsamındaki bazı yükümlülüklerini
onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı bir şekilde görevlendirilen Türkiye’de
yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

çç) Zarar: Uzun vadeli etkiler de dahil olmak üzere fiziksel yaralanma veya sağlık üze-
rindeki herhangi bir diğer zararı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İktisadi İşletmelerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İmalatçılar, oyuncaklarını piyasaya arz ederken oyuncakların 11 inci

madde ile ek-2’de belirtilen gereklere uygun olarak tasarlandığını ve imal edildiğini temin eder.
(2) İmalatçılar, 22 nci madde uyarınca talep edilen teknik dosyayı hazırlamak, 20 nci

madde uyarınca uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak, oyuncağın uy-
gunluğunun söz konusu uygunluk değerlendirme işlemleri ile gösterildiği durumlarda 16 ncı
maddede belirtildiği üzere AT uygunluk beyanını düzenlemek ve 18 inci maddenin birinci fık-
rasında belirtildiği şekilde “CE” işaretini oyuncağa koymakla yükümlüdür.

(3) İmalatçılar, teknik dosya ile AT uygunluk beyanını oyuncak piyasaya arz edildikten
sonra 10 yıl süre ile muhafaza eder.

(4) İmalatçılar, seri üretimlerde uygunluğun sürdürülmesi için gerekli mekanizmaların
kurulmasını temin eder. Oyuncak tasarımındaki veya özelliklerindeki değişiklikler ile oyun-
cağın uygunluğunun dayanak alınarak beyan edildiği uyumlaştırılmış standartlardaki değişik-
likler yeterli şekilde dikkate alınır. Oyuncağın yol açtığı risklerle ilgili olarak gerekli olduğu
durumlarda, imalatçılar, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla piyasaya arz
edilen oyuncaklardan numune alarak test eder, inceleme yapar ve gerekli durumlarda, şikayet-
lerin, uygun olmayan ve geri çağrılan oyuncakların kaydını tutar ve yaptığı bu izleme faaliyet-
leri hakkında dağıtıcıları bilgilendirir.

(5) İmalatçılar oyuncaklarının tip, parti, seri veya model numarası veya oyuncağın ta-
nımlanmasını sağlayacak diğer bilgileri taşımasını veya oyuncağın boyutunun veya yapısının
buna elverişli olmadığı durumlarda, gerekli bilgilerin ambalaj üzerinde veya oyuncakla birlikte
verilen bir belgede yer almasını temin eder.

(6) İmalatçılar isimlerini, kayıtlı ticari isimlerini veya kayıtlı ticari markaları ile kendi-
lerine ulaşılabilecek adreslerini oyuncağın üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda
oyuncağın ambalajı üzerinde veya oyuncakla birlikte verilen bir belgede gösterir. Söz konusu
adres, imalatçı ile irtibata geçilebilecek tek bir yeri belirtir.

(7) İmalatçılar oyuncakla birlikte verilen kullanma talimatı ve güvenlik bilgilerini tü-
keticilerin kolayca anlayabileceği şekilde Türkçe olarak hazırlar.

(8) Piyasaya arz ettiği oyuncağın ilgili mevzuata uygun olmadığını değerlendiren veya
bu yönde gerekçesi olan imalatçılar, söz konusu oyuncağın uygunluğunun sağlanması, piyasa-
dan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici önlemlerden uygun olanlarını hemen
alır. Piyasada bulundurulan oyuncağın risk teşkil ettiği durumlarda imalatçılar, oyuncağın uy-
gunsuzluğu ve alınan düzeltici önlemlere ilişkin hemen Bakanlığı bilgilendirir.

(9) İmalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine oyuncağın uygunluğunu gösteren
tüm bilgi ve belgeleri Türkçe olarak Bakanlığa sunar. Ayrıca Bakanlığın talebi üzerine imalat-
çılar, piyasaya arz ettikleri ürünlerin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak amacıyla alınan her
türlü önlemle ilgili olarak işbirliği yapar.
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Yetkili temsilcilerin yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) İmalatçı yazılı bir vekâletle yetkili bir temsilci atayabilir.
(2) İmalatçının 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri ile teknik

dosyayı hazırlamak yetkili temsilcinin görevleri arasında yer almaz.
(3) Yetkili temsilci imalatçıdan aldığı vekalette belirtilmiş olan görevleri yerine getirir.

Söz konusu vekalet, yetkili temsilcinin asgari olarak aşağıda belirtilenleri yapmasına müsaade
eder;

a) Oyuncak piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl süre ile teknik dosya ile AT uygunluk
beyanının Bakanlığa sunulmak üzere saklanması,

b) Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, oyuncağın uygunluğunu göstermek için ge-
rekli olan tüm bilgi ve dosyanın tedarik edilmesi,

c) Bakanlığın talebi üzerine, vekalet kapsamında yer alan oyuncakların neden olduğu
risklerin giderilmesi amacıyla alınan her türlü önlemle ilgili olarak Bakanlıkla işbirliğinde bu-
lunulması.

İthalatçıların yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) İthalatçılar yalnızca teknik düzenlemeye uygun oyuncakları piyasaya

arz eder.
(2) İthalatçılar, bir oyuncak piyasaya arz edilmeden önce ilgili uygunluk değerlendir-

mesi işlemlerinin imalatçı tarafından yerine getirilmiş olduğunu, imalatçının oyuncağa ait tek-
nik dosyayı hazırladığını, oyuncağın “CE” işaretini taşıdığını ve gerekli belgelerle birlikte ve-
rildiğini ve imalatçının 5 inci maddenin beşinci fıkrası ile altıncı fıkrasında belirtilen gerekli-
liklere uygunluk gösterdiğini teyit etmekle yükümlüdür. İthalatçı, oyuncağın 11 inci madde ile
ek-2’de belirtilen gereklere uymadığını düşündüğü veya bu yönde gerekçesinin olduğu durum-
larda, uygun hale getirilene kadar oyuncağı piyasaya arz edemez. Ayrıca, oyuncağın risk teşkil
ettiği durumlarda ithalatçı bu hususta imalatçıyı ve Bakanlığı bilgilendirir.

(3) İthalatçılar isimlerini, kayıtlı ticari isimlerini veya kayıtlı ticari markaları ile kendi-
lerine ulaşılabilecek adresi oyuncak üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ambalaj
üzerinde veya oyuncakla birlikte verilen bir belgede belirtir.

(4) İthalatçılar, imalatçılar tarafından oyuncakla birlikte verilen kullanma talimatı ve
güvenlik bilgilerinin tüketicilerin kolayca anlayabileceği şekilde ve Türkçe olarak hazırlanma-
sını sağlar.

(5) İthalatçılar, oyuncak kendi sorumluluklarında iken oyuncağın 11 inci madde ile ek-2’de
belirtilen gereklere uygunluğunu riske etmeyecek şekilde depolama ve taşıma şartlarını sağlar.

(6) Oyuncağın yol açtığı risklerle ilgili olarak gerekli olduğu durumlarda, ithalatçılar
tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla piyasaya arz edilen oyuncaklardan nu-
mune alarak test eder, inceleme yapar ve gerekli durumlarda, şikayetlerin, uygun olmayan ve
geri çağrılan oyuncakların kaydını tutar ve yaptığı bu izleme faaliyetleri hakkında dağıtıcıları
bilgilendirir.

(7) Piyasaya arz ettiği oyuncağın ilgili mevzuata uygun olmadığını değerlendiren veya
bu yönde gerekçesi olan ithalatçılar, söz konusu oyuncağın uygunluğunun sağlanması, piyasa-
dan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici önlemlerden uygun olanlarını hemen
alır. Piyasada bulundurulan oyuncağın risk teşkil ettiği durumlarda, ithalatçılar özellikle uy-
gunsuzluğa ve alınan her türlü düzeltici önlemlere ilişkin ayrıntıları vererek, bu hususta hemen
Bakanlığı bilgilendirir.

(8) İthalatçılar, oyuncak piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl süre ile AT uygunluk be-
yanının bir örneğini Bakanlığa sunmak üzere muhafaza etmek ve teknik dosyanın Bakanlık ta-
lebi halinde Bakanlığa sunulmasını sağlamakla yükümlüdür.
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(9) İthalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, oyuncağın uygunluğunu gösteren
tüm bilgi ve belgeleri Türkçe olarak Bakanlığa sunar. Ayrıca, Bakanlığın talebi üzerine itha-
latçılar, piyasaya arz ettikleri ürünlerin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak amacıyla alınan
her türlü önlemle ilgili olarak işbirliği yapar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Dağıtıcılar, oyuncak piyasada bulundurulurken uygulanabilir kurallara

ilişkin gereken özeni göstererek faaliyette bulunur.
(2) Oyuncağı piyasada bulundurmadan önce dağıtıcılar, oyuncağın “CE” işaretini taşı-

dığını, Türkçe olmak şartıyla gerekli belge, kullanma talimatı ve güvenlik bilgileri ile birlikte
verildiğini ve imalatçı ile ithalatçının 5 inci maddenin beşinci fıkrası ve altıncı fıkrası ile 7 nci
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklere uygun davrandığını doğrular. Dağıtıcı, oyun-
cağın 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen gereklere uymadığını düşündüğü veya bu yönde ge-
rekçesinin olduğu durumlarda, uygun hale getirilene kadar oyuncağı piyasada bulunduramaz.
Ayrıca oyuncağın risk teşkil ettiği durumlarda, dağıtıcılar bu hususta imalatçı veya ithalatçı ile
Bakanlığı bilgilendirir.

(3) Dağıtıcılar kendi sorumluluklarında iken, oyuncağın 11 inci madde ile ek-2’de be-
lirtilen kurallara uygunluğunu riske etmeyecek şekilde depolama ve taşıma şartlarını sağlar.

(4) Piyasada bulundurdukları oyuncağın ilgili mevzuata uygun olmadığını değerlendi-
ren veya bu yönde gerekçesi olan dağıtıcılar söz konusu oyuncağın uygunluğunun sağlanması,
piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici önlemlerden uygun olanlarının
alındığından emin olur. Ayrıca, piyasada bulundurulan oyuncağın bir risk teşkil ettiği durum-
larda, dağıtıcılar özellikle uygunsuzluğa ve alınan her türlü düzeltici önlemlere ilişkin ayrıntıları
vererek bu hususta Bakanlığı bilgilendirir.

(5) Dağıtıcılar, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, oyuncağın uygunluğunu gösteren
tüm bilgi ve belgeleri sunar. Dağıtıcılar, Bakanlığın talebi üzerine, piyasada bulundurulan oyun-
cakların teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak amacıyla alınan her türlü önlemle ilgili olarak
işbirliği yapar.

İthalatçı ve dağıtıcılar tarafından imalatçının yükümlülüklerinin üstlenildiği durumlar
MADDE 9 – (1) Oyuncağı kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden

veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş bir oyuncağı uygulanabilir kurallara uygunluğunu etki-
leyecek şekilde değiştiren ithalatçılar veya dağıtıcılar bu Yönetmelik kapsamında imalatçı kabul
edilirler ve 5 inci maddede sayılan imalatçının yükümlülüklerine tabidirler.

İktisadi işletmelerin tanımlanması
MADDE 10 – (1) İktisadi işletmeler, talep üzerine, aşağıda belirtilenlerin kimliğine

ilişkin bilgileri Bakanlığa bildirir;
a) Oyuncağı kendilerine tedarik eden iktisadi işletmeler,
b) Kendilerinin oyuncak tedarik ettikleri iktisadi işletmeler.
(2) Birinci fıkrada atıf yapılan bilgileri imalatçı niteliğindeki iktisadi işletmeler oyuncak

piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl süreyle, diğer iktisadi işletmeler ise oyuncağın kendilerine
tedarik edilmesinden sonra 10 yıl süreyle sunabilmelidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Oyuncakların Uygunluğu

Temel güvenlik gerekleri
MADDE 11 – (1) Bakanlık oyuncakların, ikinci fıkrada yer alan genel güvenlik gerek-

leri ile ek-2’de belirtilen özel güvenlik gerekleri dahil olmak üzere, temel güvenlik gereklerine
uygunluk sağlamadığı taktirde piyasaya arz edilmemesi için gerekli tüm önlemleri alır.

(2) Oyuncaklar, içerdikleri kimyasallar da dahil olmak üzere, çocukların davranışları
göz önünde bulundurulduğunda ve amaçlandığı veya öngörüldüğü şekilde kullanıldığında, kul-
lanıcının veya üçüncü tarafların sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atamaz. Özellikle 36 aydan
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küçük çocuklar veya diğer belirtilen yaş grupları tarafından kullanıma yönelik oyuncaklarda,
kullanıcıların ve uygun olduğu durumlarda gözetmenlerinin yetenekleri göz önüne alınmalıdır.
12 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca konulan etiketler ve oyuncaklarla birlikte verilen kul-
lanım talimatları, oyuncağın kullanılmasının içerdiği var olan tehlike ve zarar riskleri ile bu
tehlike ve risklerden kaçınma yollarına ilişkin, kullanıcıların veya gözetmenlerinin dikkatini
çekecek şekilde olmalıdır.

(3) Piyasaya arz edilen oyuncaklar, öngörülen ve normal kullanım süreleri boyunca te-
mel güvenlik gereklerine uygun olmalıdır.

Uyarılar
MADDE 12 – (1) Güvenli kullanım için uygun olduğu durumlarda, 11 inci maddenin

ikinci fıkrasının amaçları bakımından yapılan uyarılar, ek-5’in A Bölümü doğrultusunda, uygun
kullanıcı kısıtlamalarını belirtir. Ek-5’in B Bölümünde listelenen oyuncak kategorileriyle ilgili
olarak, burada belirtilen uyarılar kullanılır. Ek-5’in B Bölümünün 2 ile 10 uncu maddeleri ara-
sında belirtilen uyarılar, burada yazıldığı şekilde kullanılır. Fonksiyonu, boyutu ve özelliklerine
dayanılarak belirlenen uyarılar, oyuncağın amaçlanan kullanımı ile çeliştiği durumlarda; oyun-
caklar ek-5’in B Bölümünde belirtilen özel uyarıların bir veya daha fazlasını taşıyamaz.

(2) İmalatçı uyarıları açıkça görünür, kolayca okunabilir, anlaşılabilir ve doğru bir şe-
kilde oyuncağın üzerinde, oyuncağa iliştirilmiş etikette veya ambalaj üzerinde ve uygun olduğu
durumlarda oyuncakla birlikte verilen kullanma talimatları üzerinde belirtir. Ambalajsız olarak
satılan küçük oyuncaklarda, üzerlerine iliştirilmiş uygun uyarılar olmalıdır. Eğer uyarı kulla-
nılacak ise, uyarılardan önce ‘Uyarı’ veya ‘Uyarılar’ ibaresi kullanılır. Kullanıcılar için mini-
mum ve maksimum yaşları belirten uyarılar ve ek-5’de belirtilen diğer uygulanabilir uyarılar
gibi oyuncağın satın alınması kararını belirleyen uyarılar, tüketiciye sunulan ambalajı üzerinde
yer almalı veya satın almanın internet üzerinden yapıldığı durumlar da dahil olmak üzere satın
alınmadan önce tüketici tarafından açıkça görünür olmalıdır.

(3) 5 inci maddenin yedinci fıkrası uyarınca, güvenlik talimatları ve uyarılar Türkçe
yazılır.

Serbest dolaşım
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun oyuncakların piyasada bulundu-

rulması engellenemez.
Uygunluk varsayımı
MADDE 14 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referansları yayımlanan uyum-

laştırılmış standartlara veya bunların ilgili bölümlerine uygun olarak üretilen oyuncakların, söz
konusu standartlar veya bunların ilgili bölümlerince kapsanan 11 inci madde ve ek-2’de dü-
zenlenen gereklere uygun olduğu kabul edilir.

Uyumlaştırılmış standarda resmi olarak itirazda bulunulması
MADDE 15 – (1) Bakanlık, uyumlaştırılmış bir standardın amaçladığı ve 11 inci madde

ile ek-2’de belirtilen gerekleri tamamen karşılamadığını tespit ettiğinde, Komisyona bildirilmesi
veya 98/34/EC sayılı Direktif kapsamında faaliyet gösteren teknik komitenin gündemine geti-
rilmesi amacıyla görüşlerini Ekonomi Bakanlığına iletir.

AT uygunluk beyanı
MADDE 16 – (1) AT uygunluk beyanı, 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen gereklerin

yerine getirildiğini gösterir.
(2) AT uygunluk beyanı, asgari olarak ek-3’de belirtilen hususlar ile 23/2/2012 tarihli

ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Yönetmeliğinin ek-3’ünde yer alan
ilgili modülleri içerir ve gerektiği durumlarda güncellenir. AT uygunluk beyanı, ek-3’de yer
alan örneğe uygun olarak hazırlanır. AT uygunluk beyanının Türkçe olmadığı durumlarda,
Türkçe tercümesi beyanla birlikte verilir.

(3) İmalatçı AT uygunluk beyanını hazırlayarak, oyuncağın uygunluğu konusundaki
sorumluluğu üstlenir.
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“CE” işaretine ilişkin genel usul ve esaslar
MADDE 17 – (1) Piyasada bulundurulan oyuncaklar “CE” işareti taşımak zorundadır.
(2) “CE” işareti konulmasında, “CE” İşareti Yönetmeliği hükümlerine uyulması zorun-

ludur.
(3) “CE” işaretini taşıyan oyuncakların bu Yönetmeliğe uygun olduğu varsayılır.
(4) “CE” işareti taşımayan veya bu Yönetmeliğe uygun olmayan bir oyuncak ancak,

bu Yönetmeliğe uygun olmadığını ve uygunluk sağlanmadan piyasada bulundurulmayacağını
açıkça belirten bir işaretle birlikte kullanılması şartıyla ticari fuarlar ve sergilerde teşhir edile-
bilir ve kullanılabilir.

“CE” işaretinin konulmasına ilişkin kurallar ve koşullar
MADDE 18 – (1) “CE” işareti görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde oyuncağa,

iliştirilmiş bir etikete veya ambalaja konulur. Küçük oyuncaklar ve küçük parçalardan oluşan
oyuncaklarda ise, “CE” işareti alternatif olarak bir etikete veya eşlik eden broşüre konulabilir.
Oyuncağın teşhir tezgahında satıldığı durumlarda, “CE” işaretinin oyuncağa konulmasının tek-
nik olarak mümkün olmaması ve teşhir tezgahının oyuncağın kendi ambalajı olarak kullanıl-
ması şartıyla, “CE” işareti teşhir tezgahına konulabilir. “CE” işaretinin ambalajın dışından gö-
rünür olmadığı durumlarda, söz konusu işaret, en azından ambalaja konulmuş olmalıdır.

(2) “CE” işareti, oyuncak piyasaya arz edilmeden önce konulur. Özel bir riski veya kul-
lanımı gösteren bir piktogram veya herhangi başka bir işaret, “CE” işaretini takiben kullanıla-
bilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirmesi

Güvenlik değerlendirmeleri
MADDE 19 – (1) İmalatçılar, oyuncağı piyasaya arz etmeden önce, oyuncağın neden

olabileceği kimyasal, fiziki, mekanik, elektriksel, alevlenebilirlik, hijyen ve radyoaktivite teh-
likelerinin analizlerini ve söz konusu tehlikelere maruz kalma potansiyelinin değerlendirmesini
yapar.

Uygulanabilir uygunluk değerlendirme yöntemleri
MADDE 20 – (1) Oyuncağı piyasaya arz etmeden önce; imalatçılar, oyuncağın 11 inci

madde ile ek-2’de belirtilen gereklere uygun olduğunu göstermek amacıyla ikinci ve üçüncü
fıkrada atıfta bulunulan uygunluk değerlendirme işlemlerini kullanır.

(2) İmalatçı, oyuncağa ilişkin gerekli tüm güvenlik gereklerini kapsayacak şekilde, Av-
rupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartları
uyguladığı durumlarda; “CE” İşareti Yönetmeliğinin ek-3’ünde yer alan Modül A’da belirtilen
üretimin dahili kontrolü yöntemini kullanır.

(3) Aşağıda belirtilen durumlarda, oyuncak 21 inci maddede belirtilen AT-tip incelemesi
ile birlikte “CE” İşareti Yönetmeliğinin ek-3’ünde yer alan Modül C’de belirtilen üretimin da-
hili kontrolüne dayalı tipe uygunluk yöntemine tabi tutulur:

a) Oyuncağa ilişkin gerekli tüm güvenlik gereklerini kapsayacak şekilde Avrupa Birliği
Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartların mevcut ol-
madığı durumlar,

b) (a) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış standartların mevcut olduğu ancak imalatçının
bu standartları uygulamadığı veya yalnızca kısmen uyguladığı durumlar,

c) (a) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış standartların birinin veya birden fazlasının
bir kısıtlama ile yayımlandığı durumlar,

ç) İmalatçının; oyuncağın mahiyetinin, tasarımının, yapısının veya amacının üçüncü
taraf doğrulaması gerektirdiğini değerlendirdiği durumlar.
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AT-tip incelemesi
MADDE 21 – (1) AT-tip incelemesi başvurusu, bu incelemenin gerçekleştirilmesi ve

AT-tip inceleme belgesinin düzenlenmesi, “CE” İşareti Yönetmeliğinin ek-3’ünde yer alan Mo-
dül B’de belirtilen yöntemlere göre yürütülür. AT-tip incelemesi, bu modülün 2 nci fıkrasının
(b) bendinde belirtildiği şekilde yürütülür. Bu hükümlere ek olarak, bu maddenin ikinci ve be-
şinci fıkraları arasında belirtilen gerekler uygulanır.

(2) AT-tip incelemesi başvurusu, adres de dahil olmak üzere imalat yeri ile oyuncağın
tanımlamasını içerir.

(3) 23 üncü madde kapsamında bildirilen ve onaylanmış kuruluş olarak adlandırılan
bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, AT-tip incelemesini yürütürken; gerektiğinde imalatçı
ile birlikte, 19 uncu maddeye göre oyuncağın neden olabileceği tehlikelerin imalatçı tarafından
yapılan analizini değerlendirir.

(4) AT-tip incelemesi belgesi, bu Yönetmeliğin adını, bu Yönetmelikle aktarılan ve muadili
olan Oyuncak Güvenliği Hakkında 18/6/2009 tarihli ve 2009/48/EC sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Direktifi’ne yapılacak atıfı, oyuncağın renkli fotoğrafını, boyutları da dahil olmak
üzere oyuncağın tanımlamasını ve ilgili test raporunun adı ile birlikte yapılan testlerin listesini
içerir. AT-tip inceleme belgesi, gerektiğinde, özellikle de oyuncağın imalat sürecinde, hammad-
delerinde veya bileşenlerinde bir değişiklik olması durumunda ve her durumda 5 yılda bir olmak
üzere yeniden gözden geçirilir. Oyuncağın 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen gereklere uy-
gunluk sağlamadığı durumda, AT-tip incelemesi belgesi geri çekilir. Bakanlık, belgesi redde-
dilen veya geri çekilen bir oyuncağa ulusal onaylanmış kuruluşlarca AT-tip inceleme belgesinin
verilmemesi için gerekli önlemleri alır.

(5) Teknik dosya ve AT-tip inceleme yöntemleri ile ilgili yazışmalar, onaylanmış kuruluş
ülke içinde ise Türkçe, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinden birinde ise bulunduğu ülkenin resmi
dilinde veya bu onaylanmış kuruluş tarafından kabul edilen bir dilde hazırlanır.

Teknik dosya
MADDE 22 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teknik dosya, oyuncak-

ların 11 inci madde ile ek-2’de belirtilen gereklere uygunluğunun sağlanması amacıyla tüm il-
gili verileri veya imalatçı tarafından kullanılan araçların detaylarını içerir. Teknik dosya özel-
likle ek-4’te listelenen belgeleri içerir.

(2) Teknik dosya, Türkçe veya 21 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen gereklere
tabi olarak Avrupa Birliği resmi dillerinden biri ile hazırlanır.

(3) İmalatçı, teknik dosyanın Türkçe olmadığı hallerde, Bakanlığın her gerekçeli tale-
bine istinaden, teknik dosyanın ilgili bölümlerinin Türkçe çevirisini sağlar. İmalatçı, Bakanlık
tarafından talep edilen teknik dosyanın veya teknik dosyada yer alan bölümlerin çevirisini en
geç 30 gün içerisinde temin eder. Bakanlık, ciddi ve acil risk durumunu gerekçe göstererek
daha kısa bir süre belirleyebilir.

(4) Bakanlık, imalatçının birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların gereklerine uygunluk sağ-
lamaması durumunda, uyumlaştırılmış standartlar ve temel güvenlik gereklerine uygunluğun
doğrulanması amacıyla, imalatçıdan belirli bir süre içerisinde masrafları imalatçıya ait olmak
üzere onaylanmış kuruluş tarafından yapılmış bir teste sahip olmasını talep edebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Bildirimi

Bildirim
MADDE 23 – (1) Bakanlık, 21 inci madde kapsamında üçüncü taraf uygunluk değer-

lendirmesi görevlerini yürütmekle yetkilendirilen kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla
Komisyon’a bildirir.
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Onaylanmış kuruluşları görevlendiren yetkili kuruluşlara dair esaslar
MADDE 24 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşları görevlendirir ve bu kuruluşların

gözetimi ve denetimini yürütür. Bakanlık;
a) İdareci ve personelinin, onaylanmış kuruluş adayları ile herhangi bir çıkar ilişkisinin

bulunmaması,
b) İlgili birimlerinin, bağımsızlık ve tarafsızlıklarını koruyacak şekilde yapılanmaları

ve çalışmaları,
c) Onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesine ilişkin her bir kararın yetkin personelce

alınması ve bu personelin onaylanmış kuruluş hakkında yeterlilik incelemesi yapmış olan per-
sonelden farklı olması,

ç) Onaylanmış kuruluşlara ilişkin yeterlilik incelemesi yapan veya karar alan hiçbir bi-
riminin, idarecisinin ve personelinin, başta danışmanlık hizmeti olmak üzere uygunluk değer-
lendirme kuruluşları tarafından ticari ve rekabetçi bir temelde yürütülen faaliyetleri sunmama-
ları veya sağlamamaları,

d) İdareci ve ilgili personelinin elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumaları ve,
e) İdareci ve ilgili personelinin görevlendirdikleri onaylanmış kuruluşların gözetimini

uygun bir şekilde yapacak yetkinlik, nitelik ve nicelikte olmaları,
amacıyla gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.
Onaylanmış kuruluşları görevlendiren yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 25 – (1) Bakanlığın onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme ku-

ruluşlarının yeterliliklerini değerlendirme, bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak görevlen-
dirme, bildirme ve denetleme esasları ile bu esaslarda meydana gelen değişiklikler Ekonomi
Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir.

Onaylanmış kuruluşlarda aranacak nitelikler
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek

bir uygunluk değerlendirme kuruluşunda aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulmak ve

tüzel kişiliği haiz olmak zorundadır.
b) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı iş-

letme veya değerlendireceği oyuncak ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü bir
taraf niteliğinde olmak zorundadır. Değerlendirdikleri oyuncağın tasarımı, imalatı, tedariği, bir
araya getirilmesi, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden sanayi, ticaret
veya meslek odası, birliği veya derneğine veya mesleki federasyona bağlı bir uygunluk değer-
lendirme kuruluşu ancak, herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığı ve bağımsız olduğu ispat
edilebilir ise üçüncü taraf kuruluş olarak kabul edilebilir.

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun;
1) Kendisi, idarecileri ve personeli uygunluk değerlendirmesine konu oyuncağı tasar-

layan, imal veya arz eden, kurulumunu yapan, satın alan, mülkiyetine alan, kuruluşun faali-
yetleri için gereklilik hali veya kişisel amaçla kullanımı saklı kalmak kaydıyla kullanan, oyun-
cağın kurulumunu gerçekleştiren ve bakımını yapan kişiler veya bu kişilerin yetkili temsilcisi
olamaz.

2) Kendisi, idarecileri ve personeli oyuncağın tasarımında veya imalatında, pazarlan-
masında, kurulumunda, kullanılmasında veya bakımında doğrudan yer alamaz veya bu faali-
yetleri gerçekleştirenlerin temsilcileri olamaz ve onaylanmış kuruluş olarak yürüttükleri uy-
gunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin kararlarının bağımsızlığını ve mesleğin gereklerinin
layığıyla yerine getirilmesini olumsuz yönde etkileyebilecek, başta danışmanlık hizmeti veril-
mesi olmak üzere, hiçbir faaliyet içerisinde bulunamaz.

3) Şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin faaliyetlerinin, yürüttüğü uygunluk değerlen-
dirmesi faaliyetlerinin gizlilik, nesnellik veya tarafsızlığını etkilememesi için uygunluk değer-
lendirme kuruluşu gerekli önlemleri alır.
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ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve personeli uygunluk değerlendirmesi faali-
yetlerini mesleki kuralların gerektirdiği azami düzeyde ve kendi alanlarında gerekli teknik li-
yakat ile yerine getirirler ve kararları veya uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçları
üzerinde etkide bulunabilecek ve özellikle bu faaliyetlerin sonuçları ile çıkar ilişkisi bulunan
kişilerden gelebilecek her türlü baskıdan ve başta mali olmak üzere tüm teşviklerden uzak durur.

d) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca hak-
kında görevlendirildiği tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerini, ister kendi yapsın ister onun
sorumluluğunda ve adına yapılsın, yerine getirmeye muktedir olmak zorundadır. Kuruluş, onay-
lanmış kuruluş olarak görevlendirildiği her bir uygunluk değerlendirme işlemi ve her bir oyun-
cak çeşidi veya kategorisinde ve her zaman;

1) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmek için teknik bilgiye ve yeterli
ve gerekli deneyime sahip personele,

2) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde izlenen yöntemlerin şeffaflığını ve bu yön-
temlerin tekrar kullanılabilmesini sağlamak üzere kayıtlarına,

3) Onaylanmış kuruluş olarak yerine getirdikleri görevler ile diğer görevlerini birbirin-
den ayırmalarını temin edecek uygun politika ve usullere,

4) Uygunluk değerlendirmesi için başvuran işletmenin büyüklüğü, faaliyette bulunduğu
sektör, yapısı, işlem yapılacak oyuncağa has kullanılan teknolojinin karmaşıklık düzeyi ile
toplu veya seri üretim sürecinin niteliğini temel alan faaliyetlerin icrası için yöntemlere,

sahip olmak zorundadır.
e) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirildiği uygunluk değerlendirme faali-

yetleriyle ilgili teknik ve idari görevleri yerine getirmek için gerekli imkanlar ile gerekli tüm
teçhizat veya olanaklara erişim yollarına sahip olmalıdır.

f) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yerine
getirmekten sorumlu personeli;

1) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, onaylanmış kuruluş olarak yerine getirmekle
görevlendirildiği uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin tamamını kapsayan yeterli teknik ve
mesleki eğitime,

2) Yapacakları değerlendirmenin gerekleri hakkında yeterli bilgiye ve değerlendirmeyi
gerçekleştirmek için gereken yetkiye,

3) Yönetmeliğin temel gerekleri ve hükümleri ile uygulanabilir uyumlaştırılmış stan-
dartlar hakkında uygun bilgiye ve kavrayışa ve

4) Yaptıkları değerlendirmeleri gösteren belge, kayıt ve raporları hazırlama kabiliyetine,
sahip olmak zorundadır.
g) Onaylanmış kuruluşlar, yürüttükleri faaliyetleri kapsayacak nitelikte olmak ve mev-

zuat gereği sorumluluğun kamu tarafından üstlenildiği durumlar hariç olmak üzere, kapsamı
Bakanlık tarafından uygunluk değerlendirme faaliyetine tabi oyuncağın doğası gereği taşıdığı
ve normal kullanım süresi içinde arz edebileceği riskler, uygunluk değerlendirme faaliyetinin,
kullanıcının ve tüketicilerin niteliği ile sektörün büyüklüğü gibi ölçüler göz önüne alınarak be-
lirlenen mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

ğ) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, kendisinin, idarecilerinin ve değerlendirmeyi ya-
pacak personelinin tarafsızlığını sağlamak yükümlülüğündedir. Kuruluşun, idarecilerine ve de-
ğerlendirmeyi yapacak personeline vereceği ücretler, yapılan değerlendirmelerin sayısına veya
bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre belirlenemez.

h) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Bakanlığa, mevzuat gereği bilgi ve
belge vermek yükümlülüğü hariç olmak üzere, Yönetmeliğin 21 inci maddesi kapsamında yü-
rüttükleri faaliyetler sırasında edindikleri bilgilerin gizliliğini ve fikri mülkiyet hakkı kapsa-
mındaki bilgileri korumak zorundadır. Mülkiyet hakları korunur.
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ı) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve onay-
lanmış kuruluşların koordinasyonu için 36 ncı madde kapsamında oluşturulan grubun çalış-
malarına katılır veya değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelinin bu faaliyetlerden ha-
berdar olmasını sağlar ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için oluşturulan grubun ça-
lışmaları sonucunda ortaya çıkan idari karar ve belgeleri, genel rehber olarak uygular.

Uygunluk varsayımı
MADDE 27 – (1) 26 ncı maddede öngörülen gerekleri kapsayan Avrupa Birliği Resmî

Gazetesi’nde referansları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlara veya bunların ilgili bölüm-
lerine uyduğunu belgeleyen uygunluk değerlendirme kuruluşunun, bu maddede belirtilen ge-
rekleri karşıladığı varsayılır.

Uyumlaştırılmış standarda resmi olarak itirazda bulunulması
MADDE 28 – (1) Bakanlığın 27 nci maddede atıf yapılan uyumlaştırılmış standartlara

resmi bir itirazı olduğunda, 15 inci madde hükümleri uygulanır.
Şube, temsilcilik ve yükleniciler
MADDE 29 – (1) Bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir onaylanmış kuruluşun uy-

gunluk değerlendirmesine ilişkin bazı görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya
temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde, bu şube, temsilcilik veya yüklenicilerin 26 ncı
maddede düzenlenen nitelikleri karşılıyor olmasından ve Bakanlığı bu konuda bilgilendirmek-
ten onaylanmış kuruluşun kendisi sorumludur.

(2) Yurt dışında yerleşik olanlar dahil tüm şube ve temsilciliklerinin veya iş yaptırdıkları
yüklenici kuruluşların yürüttükleri faaliyetlerden onaylanmış kuruluş sorumludur.

(3) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri ancak müşterinin rızasıyla bir şubeye, temsil-
ciliğe veya yükleniciye yaptırılabilir.

(4) Bakanlık tarafından görevlendirilen bir onaylanmış kuruluş, şube, temsilcilik veya
yüklenicilerinin yeterlilik değerlendirmesine ve 21 inci madde kapsamında yürüttükleri işlere
dair belgeleri talebi halinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.

Onaylanmış kuruluş başvurusu
MADDE 30 – (1) Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının onay-

lanmış kuruluş olmak amacıyla Bakanlığa yapacakları başvurularda, başvuru belgesine, yetkin
olduklarını belirttikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri, modül veya modüller, oyuncak
veya oyuncaklar hakkında gerekli bilgiler ile varsa, uygunluk değerlendirme kuruluşunun 26
ncı maddede belirtilen niteliklere sahip olduklarını tasdik eden ve 23/2/2012 tarihli ve 28213
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Ku-
ruluşlar Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde düzenlenmiş akreditasyon belgesi de eklenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen akreditasyon belgesine sahip olmayan uygunluk değerlen-
dirme kuruluşları, onaylanmış kuruluş olmak için yapacakları başvurularda, bu Yönetmeliğin
26 ncı maddesinde düzenlenen onaylanmış kuruluşlarda aranacak niteliklere sahip olduklarını
teyit ve tasdik edecek ve bu niteliklere uygunluklarının düzenli bir şekilde gözetimini mümkün
kılacak mahiyette kanıt ve belgeyi Bakanlığa sunar.

Bildirim süreci ve görevlendirme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin gerektirdiği hallerde, Bakanlık kendilerine başvu-

ran Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından uygun görecekleri sayıda
kuruluşu, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ve varsa görevlendirmeye ilişkin Bakanlıkça ya-
yımlanan düzenleyici işlemde belirtilen usul ve esaslar ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları
ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirir.

(2) Onaylanmış kuruluş adayına ilişkin gerekli kayıt ve belgeler Ekonomi Bakanlığı
aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir. Bildirim, ilgili uygunluk de-
ğerlendirme faaliyetlerine, modül veya modüllere, uygunluk değerlendirmesine konu oyuncak
veya oyuncaklara ve kuruluşun yetkinliğine dair tüm detayları içerir.
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(3) Görevlendirmenin 30 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde akredi-
tasyon belgesine dayanmadığı durumlarda Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 26 ncı maddede
aranan niteliklere sahip olduğunu teyit ve tasdik edecek ve bu niteliklere uygunluğunun düzenli
bir şekilde gözetimini mümkün kılacak mahiyette kanıt ve belgeyi Avrupa Komisyonuna ve
Avrupa Birliği üyesi ülkelere gönderilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

(4) Komisyona yapılan bildirim tarihinden itibaren, onaylanmış kuruluş adayının ye-
terliliğinin değerlendirilmesinde akreditasyon belgesi kullanılmış ise iki hafta, kullanılmamış
ise iki aylık süre içinde, Komisyon veya Avrupa Birliğine üye devletler, bildirimi yapılan onay-
lanmış kuruluş adayının yeterliliği hakkında ek bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir.

(5) Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kim-
lik kayıt numarasının tahsis edilmesini müteakip, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş
olarak görevlendirir. Görevlendirme kararı, Bakanlık tarafından en kısa sürede Resmî Gazete’de
yayımlanır.

(6) Onaylanmış kuruluşların bildirime konu faaliyet ve özelliklerinde meydana gelen
değişiklikler Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bil-
dirilir.

Koşulları yerine getirmeyen onaylanmış kuruluşlara uygulanacak yaptırımlar
MADDE 32 – (1) Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde, görevlendirdikleri onaylanmış

kuruluşların bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onay-
lanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile görevlendirmeye ilişkin Bakanlıkça yayımlanan düzenleyici
işlemde belirtilen nitelikleri karşılamaya devam edip etmediğini, sorumlulukları yerine getirip
getirmediğini ve faaliyetlerini bu mevzuata uygun sürdürüp sürdürmediğini gözetler ve denetler.

(2) Bu gözetim ve denetimin olumsuz sonuçlanması halinde, bu kuruluşların onaylan-
mış kuruluş olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri Bakanlıkça kısıtlanır veya askıya alınır.

(3) Tespit edilen uygunsuzlukların;
a) Değerlendirmeye konu ürünün arz edebileceği risklerin ciddiyeti,
b) Tehlikenin aciliyeti,
c) Kullanıcı ve tüketicilerin nitelikleri,
gibi ölçüler göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenecek ve 20 iş gününden az, 60 iş

gününden fazla olamayacak bir süre içinde giderilmemesi durumunda, Bakanlıkça, bu kuru-
luşların bu Yönetmelik kapsamındaki onaylanmış kuruluş statülerine son verilir.

(4) Onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin kısıtlanması, askıya alınması veya onay-
lanmış kuruluş statülerinin kaldırılmasına ilişkin kararlar Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de
yayımlanır. Bu kararlar Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ül-
kelere bildirilir.

(5) Bakanlıkça faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan veya onaylanmış kuruluş statüsüne
son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren bir onaylanmış kuruluş, faaliyette bu-
lunduğu dönemde yapmış olduğu uygunluk değerlendirmesi işlemleri ile ilgili belge ve kayıt-
ları, aynı konuda faaliyette bulunan başka bir onaylanmış kuruluşa gerektiğinde devredilmek
üzere Bakanlığa teslim eder. Ancak, bu onaylanmış kuruluşun söz konusu belge ve kayıtlara
ilişkin sorumlulukları bu belge ve kayıtların düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca de-
vam eder. Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bu sorumlulukları yerine getirmesi için gereken
tedbirleri alır.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine itirazın değerlendirilmesi
MADDE 33 – (1) Komisyon veya Avrupa Birliğine üye devletlerden birinin Bakanlığın

görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun
incelemesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Ka-
rarının 4 üncü maddesinde belirtilen usul takip edilir. Bakanlık, gerekli bilgi ve belgeleri Eko-
nomi Bakanlığına iletir, ilgili taraflarla gerekli işbirliğini tesis eder ve gerekli tedbirleri alır.
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Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri
MADDE 34 – (1) Bakanlıkça görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar;
a) Uygunluk değerlendirmesini 21 inci maddede belirtilen uygunluk değerlendirmesi

işlemlerine uygun olarak yerine getirmek,
b) Uygunluk değerlendirmesini bu Yönetmeliğe uygun olarak şeffaf, bağımsız, tarafsız,

ayrım gözetmeden, müşterilerine gereksiz külfet yaratmadan ve uygunluk değerlendirmesi için
başvuran işletmenin büyüklüğü, faaliyette bulunduğu sektör, yapısı, işlem yapılacak oyuncağa
has kullanılan teknolojinin karmaşıklık düzeyi ile toplu veya seri üretim sürecinin niteliğini
gözeterek işlem yapmak,

c) İmalatçının 11 inci madde ile ek-2 veya ilgili uyumlaştırılmış standartların koşullarına
uymadığını tespit ettiklerinde imalatçıdan gerekli düzeltici önlemleri almasını talep etmek ve
AT-tip inceleme belgesi düzenlememek,

ç) AT-tip inceleme sertifikası düzenledikten sonra yapacakları gözetim sırasında oyun-
cağın uygunsuzluğunu tespit ettikleri takdirde imalatçıdan gerekli düzeltici önlemleri almasını
talep etmek ve gerekirse belgeyi askıya almak veya geri çekmek,

d) İmalatçı tarafından gerekli düzeltici önlemlerin alınmadığı veya bu önlemlerin iste-
nen etkiyi doğurmadığı durumlarda uygunsuzluk haliyle orantılı bir şekilde belgenin kapsamını
veya süresini kısıtlamak, belgeyi askıya almak veya geri çekmek,

zorundadır.
Onaylanmış kuruluşların bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 35 – (1) Bakanlıkça görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, vermeyi reddet-

tikleri, kısıtladıkları, askıya aldıkları veya geri çektikleri AT tip inceleme belgelerini, onaylan-
mış kuruluş görevlendirilmesi kapsam ve koşullarını etkileyen değişiklikleri, piyasa gözetimi
ve denetimini gerçekleştiren yetkili kuruluşlardan aldıkları uygunluk değerlendirme faaliyet-
lerine ilişkin bilgi talepleri ve talep edilmesi halinde, Türkiye dışındaki faaliyetleri ve taşeronluk
ilişkileri de dahil olmak üzere onaylanmış kuruluş olarak gerçekleştirdikleri uygunluk değer-
lendirme faaliyetleri ve diğer faaliyetler hakkında Bakanlığı bilgilendirir.

(2) Bakanlıkça görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, görevlendirildikleri bu Yönet-
meliğin kapsamına giren oyuncaklara ilişkin aynı tür uygunluk değerlendirme faaliyetleri sür-
düren diğer onaylanmış kuruluşlara, olumsuz sonuçlanan uygunluk değerlendirmesi işlemleri
ile talep edilmesi halinde, olumlu sonuçlanan uygunluk değerlendirmesi işlemleri hakkında
bilgi verir.

Onaylanmış kuruluşların işbirliği
MADDE 36 – (1) Bakanlık görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların veya temsilcile-

rinin, oyuncak direktifi kapsamında faaliyette bulunmak üzere görevlendirilen onaylanmış ku-
ruşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından
kurulan sektörel grup veya gruplara katılımını temin eder.

ALTINCI BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi

İhtiyatlılık ilkesi
MADDE 37 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte, özellikle de 38 inci maddede belirtilen

önlemleri alırken ihtiyatlılık ilkesini de göz önünde bulundurur.
Piyasa gözetimi ve denetiminin yürütülmesi
MADDE 38 – (1) Bakanlık, piyasaya arz edilen oyuncakların gözetimini ve denetimini

bu Yönetmeliğin 40’tan 45’e kadar olan maddeleri ile 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
çerçevesinde yerine getirir. Bu maddelere ek olarak, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi de uy-
gulanır.
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Onaylanmış kuruluşlara ilişkin talimatlar
MADDE 39 – (1) Bakanlık, görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluştan, bu kuruluş ta-

rafından verilen veya geri çekilen herhangi bir AT-tip inceleme belgesine veya test raporları
ve teknik dosya da dahil olmak üzere bu tür bir belgenin verilmesinin reddine ilişkin bilgi ver-
mesini isteyebilir.

(2) Bakanlık, bir oyuncağın 11 inci madde ve ek-2’de belirtilen gereklere uygunluk
göstermediğini tespit eder ise, uygun olduğu hallerde, onaylanmış kuruluştan söz konusu oyun-
cağa ait AT-tip inceleme belgesini geri çekmesini ister.

(3) Gerektiğinde ve özellikle 21 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durum-
larda, Bakanlık onaylanmış kuruluştan AT-tip inceleme belgesini gözden geçirmesini ister.

Bilgi paylaşımı
MADDE 40 – (1) Bakanlık;
a) Oyuncaklara ilişkin riskler hakkındaki şikâyetlerin veya raporların takibini yapacağı,
b) Oyuncakların neden olduğu veya olduğundan şüphelenilen kazaları ve sağlığa yö-

nelik tehlikeleri gözleyeceği,
c) Gerekli düzeltici önlemlerin alındığını doğrulayacağı,
ç) Güvenlikle ilgili bilimsel ve teknik bilgiyi takip edeceği
uygun bir mekanizma kurar.
Alınan önlemler
MADDE 41 – (1) Bakanlık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Yönetmeliğinde belirtilen denetimleri yaparken, mevcut risk değerlendirme kriterlerini, şika-
yetleri ve diğer bilgileri gözetir. Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için gerekli
her tür bilgiyi iktisadi işletmelerden sunmasını isteyebilir ve gerekli gördüğü ve gerekçesinin
olduğu durumlarda iktisadi işletmenin imalathanesine girebilir ve üründen gerekli numuneleri
alabilir. Gerekli hallerde, ciddi risk oluşturan ürünleri imha eder veya işlevsiz hale getirir. Ba-
kanlık iktisadi işletmenin ürünlerinin uygunluğunu gösteren ve akredite edilmiş bir uygunluk
değerlendirme kuruluşundan alınan test raporları veya belgeleri dikkate alır.

Ciddi risk taşıyan ürünler
MADDE 42 – (1) Ciddi riskin etkisinin hemen tespit edilemediği ürünler dahil olmak

üzere, Bakanlık acil müdahale gerektiren ciddi riskli ürünlerin geri çağrılması, piyasadan çe-
kilmesi veya piyasada bulunmasının yasaklanmasını temin eder ve konu hakkında bilgiyi Ko-
misyona iletilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığına bildirir.

(2) Bir ürünün ciddi risk taşıyıp taşımadığı kararı, tehlikenin niteliği ve gerçekleşme
ihtimalini ölçü alan uygun bir risk değerlendirmesine dayanır. Daha yüksek seviyede güvenlik
temini veya daha az risk taşıyan ürünlerin mevcudiyeti, ürünün ciddi risk taşıdığı anlamına
gelmez.

Kısıtlayıcı önlemler
MADDE 43 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik gereğince ürünlerin piyasada bulunmasının

yasaklanması veya kısıtlanması, piyasadan çekilmesi veya geri çağrılmasına dair aldığı önlem-
lerin orantılı olmasını temin eder ve dayandığı gerekçeleri kararında açıkça belirtir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, bu önlemler karşısında takip edilebilecek yasal
çözüm ve itiraz yolları ile bunlardan yararlanma süreleri Bakanlıkça iktisadi işletmeye bildirilir.

(3) Bu Yönetmelikte öngörülen sağlık veya güvenlik kurallarının veya diğer kamu men-
faatlerinin gerektirdiği acil durumlar hariç olmak kaydıyla, Bakanlık birinci fıkrada belirtilen
önlemi almadan önce iktisadi işletmeye görüşlerini sunması için 10 günden az olmamak kay-
dıyla bir süre tanır. İktisadi işletmenin görüşleri alınmadan bir önlem alınmışsa, mümkün olan
en kısa zamanda iktisadi işletmeye bu olanak sağlanır ve alınan önlem tekrar gözden geçirilir.

(4) İktisadi işletmenin etkili önlemleri alması üzerine Bakanlık birinci fıkrada belirtilen
önlemi hemen geri çeker veya tadil eder.
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Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen oyuncakların denetimi
MADDE 44 – (1) Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen oyuncakların

ithalat aşamasında denetimi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi
Kararı ve alt düzenlemelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Riskli oyuncaklarda alınacak tedbirler
MADDE 45 – (1) Bakanlığın 42 nci madde uyarınca önlem aldığı veya bu Yönetmelik

kapsamında yer alan oyuncağın kişilerin sağlığı veya güvenliği açısından bir risk teşkil ettiğine
kanaat getirmesi için yeterli nedene sahip olduğu durumlarda, Bakanlık söz konusu oyuncağa
ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen gereklerin tümünü kapsayan bir değerlendirmede bulunur.
İlgili iktisadi işletmeler, gerekli olduğunda Bakanlık ile işbirliği yapar. Bu değerlendirme es-
nasında, Bakanlık, oyuncağın bu Yönetmelik ile ortaya konulan gereklere uygunluk sağlama-
dığını tespit ettiğinde, vakit kaybetmeksizin ilgili iktisadi işletmeden, makul bir süre içerisinde
bu oyuncağın bahse konu gereklere uygun hale getirilmesi, piyasadan çekilmesi veya piyasadan
geri çağrılması için uygun düzeltici önlemleri almasını riskin niteliğiyle orantılı olarak talep
eder. Bakanlık, ilgili onaylanmış kuruluşu bu doğrultuda bilgilendirir. Önlem alınmasına ilişkin
değerlendirme sürecinde 43 üncü madde uygulanır.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını düşündüğü durum-
larda, değerlendirmenin sonuçları ve ilgili iktisadi işletmeden yapmasını talep ettiği önlemler
hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bilgi-
lendirir.

(3) İlgili iktisadi işletme, piyasada bulundurduğu oyuncaklara ilişkin gerekli düzeltici
önlemleri alır.

(4) İlgili iktisadi işletmenin birinci fıkrada atıfta bulunulan süre içerisinde uygun dü-
zeltici önlemleri almadığı durumlarda, Bakanlık oyuncağın iç piyasada bulunmasını yasakla-
mak veya kısıtlamak, oyuncağı piyasadan çekmek veya geri çağırmak amacıyla uygun geçici
önlemleri alır. Bakanlık, bu önlemler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve
Avrupa Birliği üyesi ülkeleri en kısa sürede bilgilendirir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgi; mevcut olan tüm ayrıntıları, özellikle de uygun
olmayan oyuncağın tanımlanması için gerekli veriyi, oyuncağın menşeini, iddia edilen uygun-
suzluğun ve içerdiği riskin niteliğini, alınan ulusal önlemlerin niteliğini ve süresini ve ilgili ik-
tisadi işletmenin ileri sürdüğü savunmaları içerir. Bakanlık, özellikle, uygunsuzluğun aşağıda
belirtilen hususlardan birine bağlı olup olmadığını ortaya koyar:

a) Oyuncağın kişilerin sağlığı veya güvenliği ile ilgili gerekleri karşılayamaması veya
b) Uygunluk varsayımını belirleyen 14 üncü maddede belirtilen uyumlaştırılmış stan-

dartlardaki eksiklikler.
Resmi uygunsuzluk halleri
MADDE 46 – (1) 45 inci madde saklı olmak kaydıyla, Bakanlığın aşağıdaki tespitler-

den birinde bulunması durumunda, Bakanlık ilgili iktisadi işletmelerden söz konusu uygun-
suzluğa son vermesini talep eder:

a) “CE” işaretinin 17 nci veya 18 inci maddelerin ihlal edilerek konulması,
b) “CE” işaretinin konulmamış olması,
c) AT uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması,
ç) AT uygunluk beyanının doğru bir şekilde düzenlenmemiş olması,
d) Teknik dosyanın mevcut olmaması veya eksik olması.
(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun devamı halinde Bakanlık oyuncağın piya-

sada bulundurulmasının kısıtlanması veya yasaklanması için gerekli önlemleri alır veya oyun-
cağın geri çağrılması veya piyasadan çekilmesini sağlar.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Raporlama
MADDE 47 – (1) Bakanlık 5 yılda bir, bu Yönetmeliğin uygulanması hakkındaki ra-

poru Komisyona iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığına gönderir. İlk rapor 20/7/2019 tarihinde
ibraz edilecektir. Söz konusu rapor, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve
denetimi faaliyetlerinin bir sunumunun yanı sıra oyuncakların güvenliği ve bu Yönetmeliğin
etkinliği ile ilgili bir durum değerlendirmesini içerir.

Gizlilik
MADDE 48 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliği uygularken edindiği ticari sır niteliğindeki

veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli tedbirleri
alır. Ancak, mevzuatın ve insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapılan ifşa bu
kapsamda sayılmaz.

Önlemlerin uygulanması
MADDE 49 – (1) Bir oyuncağın piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanması, pi-

yasadan çekilmesi veya geri çağrılması amacıyla bu Yönetmelik uyarınca Bakanlıkça alınan
herhangi bir önlemin dayandığı gerekçeler, önleme ilişkin kararda açıkça belirtilir. Bu tür ön-
lemlere ilişkin karar, yasal çözüm ve itiraz yolları ile bunlardan yararlanma süreleri de belirti-
lerek gecikmeksizin ilgili tarafa bildirilir.

Cezalar
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler

hakkında, fiilin niteliğine ve ağırlığına göre 4703 sayılı Kanun, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

İlgili hükümler
MADDE 51 – (1) Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın hükümleri uygulanır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik, Oyuncakların Güvenliği Hakkındaki 18/6/2009 ta-

rihli ve 2009/48/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa
Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik kapsamında yer
alan iktisadi işletmeler, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten yürürlüğe gireceği tarihe kadar
olan süreç içerisinde Yönetmelik hükümleri ile uyumlu hale gelmek zorundadır.

(2) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 31/10/2013 tarihli ve
28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak
piyasaya arz edilmiş oyuncakların piyasada bulundurulmasını engellemez.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 53 – (1) 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ

TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 20/4/2009 tarihli ve 27206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması
Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında
Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/4/2009 27206

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/1/2012 28178
2- 15/8/2013 28736
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Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fık-

rasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel

Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakül-

tesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı

Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek-

okulunda dört yıl,

ç) Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek-

okulu, Başkent Meslek Yüksekokulu, Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Kalecik Meslek Yük-

sekokulu, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Haymana Meslek Yüksekokulu, Nallıhan Meslek

Yüksekokulu, GAMA Meslek Yüksekokulu ve Ayaş Meslek Yüksekokulunda iki yıl,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Üniversite tarafından verilen diplomalar, dört yarıyıl (iki yıl) süreli

eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için ön lisans, sekiz yarıyıl (dört

yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokulun lisans ve çiftanadal

programları için lisans, sekiz yarıyılın (dört yılın) üstünde eğitim-öğretim yapılan Diş Hekim-

liği, Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakültesi programları için sırası ile Diş Hekimliği Fakültesi,

Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesi diplomalarıdır.

(2) Başka bir üniversiteden nakil yoluyla veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonu-

cuna göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin Üniversiteden diploma alabilmesi için ilgili

programa en az bir eğitim-öğretim yılı devam etmesi gerekir.

(3) Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-

sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-

kin Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamında yatay geçiş yapan öğrencinin ise Üniversiteden

diploma alabilmesi için ilgili programa en az bir yarıyıl devam etmesi gerekir.

(4) Diploma ile birlikte diploma eki verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/9/2013 28763
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 15/1/2014 28883
2- 21/2/2014 28920
3- 14/9/2014 29119
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Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN İLİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesi Giresun İli Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesine bağlı olarak kurulan Giresun

Üniversitesi Giresun İli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Giresun Üniversitesi Giresun İli Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Giresun ile ilgili konularda araştırma, uygulama yap-

mak ve yaptırmak, sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Giresun ve çevresinin tarihi, arkeolojisi, turizmi, sanatı, eğitimi, sağlığı, coğrafyası,

ulaşımı, sporu ve altyapısı, folkloru, tarım ve hayvancılığı, endemik türleri, ekonomik yapısı,
siyasal gelişmeleri, tarihsel, kültürel varlıkları ve benzeri konularında teorik ve uygulamalı
araştırmalar yapmak, yaptırmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak; Giresun şehrini her yö-
nüyle incelemek,

b) Giresun’da sözlü ve yazılı kültür ile dil ve edebiyat ürünlerinin tespit edilmesini,
derlenmesini ve analizini sağlamak,

c) Merkezin faaliyet alanındaki konularda yayımlanan kitap, dergi, yüksek lisans ve
doktora tezleri ve benzeri yazılı belgelerin, yapılan sözlü tarih çalışmalarının tasnif ve tanzimi
ile ulusal ve yerel gazetelerin mikro filmlerinden oluşan kapsamlı bir bilgi bankası oluşturmak,
elde edilen verileri araştırmacıların kullanımına sunmak,
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ç) Giresun konusunda yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği yapmak, ortak
projeler gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı, panel, konferans,
sergi ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılmak; gerçekleştirilen
sempozyum ve benzeri bilimsel toplantı sonuçlarını kitap haline getirerek yayımlamak,

d) Giresun konusunda üniversite–toplum işbirliğini geliştirmek amacıyla Giresun’da
bulunan kurumlarla belirli periyotlarla toplantılar düzenlemek, ortak çalışmalar yapmak, halkın
bu çalışmalara katılımını sağlayacak projeler üretmek ve projelerin hayata geçirilmesini takip
etmek,

e) Giresun ile ilgili yapılan çalışmaların envanterini çıkartmak; kitap, gazete, dergi,
broşür, afiş, fotoğraf, giysi ve her türlü etnografik malzemenin, somut ve somut olmayan kültür
varlıklarının ses ve görüntü kayıtlarının yer aldığı halk kültürü kütüphanesi, müzesi ve dokü-
mantasyon merkezini kurmak,

f) Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları, gelenek, görenek, töre ve törenler gibi somut
ve somut olmayan yöresel kültür miraslarını saptamak, bu değerleri yaşatma konusunda uy-
gulamalı çalışmalar yapmak ve yapılacak çalışmaları desteklemek,

g) Giresun’un kültürel ve doğal mirasını koruma ve iyileştirme konularında çalışmalar
yapmak, konuyla ilgili projeleri teşvik etmek ve desteklemek; Giresun kültürünü yaşatma, yay-
ma ve kültür turizmini geliştirme konularında bilgi, teknolojik ve maddi destek sağlamak ama-
cıyla resmî ve sivil toplum kuruluşlarıyla yardımlaşma ve işbirliği içerisinde olmak,

ğ) Merkezin faaliyet alanındaki konularda çalışan Üniversite akademik personelinin ve
öğrencilerinin Giresun üzerine yüksek lisans ve doktora tezleri yaptırmalarını/yapmalarını teş-
vik etmek ve yapılan çalışmalara; Merkezin amacına uygun araştırma ve projelere destek sağ-
lamak,

h) Giresun ve çevresine ilişkin makalelerin yayınlanacağı akademik bir dergi çıkarmak,
ı) Merkez adına bir genel ağ adresi oluşturarak araştırmalar sonucunda elde edilen do-

kümanların yayınlanmasını sağlamak,
i) Merkezin amaç ve kapsamına göre dil, tarih, kültür, iletişim, arkeoloji, yayın ve ben-

zeri konularda çalışma grupları oluşturmak,
j) Merkez aracılığıyla eğitim amaçlı kurslar ve sertifika programları düzenlemek,
k) Giresun ve çevresinde inceleme ve araştırma gezileri düzenlemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.
(2) Müdür, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için Üniversite öğ-

retim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
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b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört
üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığına olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli
görüldüğü hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim Ku-
rulu, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve

ilgili konularda kararlar almak,
b) Çeşitli çalışma alanlarında komisyonlar oluşturmak, bunlara yönetici belirlemek, ko-

misyonlar tarafından hazırlanan raporları incelemek ve değerlendirmek,
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
ç) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
d) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Giresun ile ilgili herhangi

bir konuda çalışma yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu
üyelerine Üniversite dışından veya yurt dışından üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından
tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantıda çoğunluk şartı aranmaz.

Proje grupları
MADDE 13 – (1) Proje grupları, Merkezin amacı ve çalışma alanlarına uygun çalış-

malar yapan Üniversitenin öğretim elemanları ile gerek duyulursa diğer kurum ve kuruluşlardan
belirlenen uzmanlardan oluşur.

(2) Proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esas-
lara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/2012 tarihli ve 28469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci
fıkrasının  (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj sü-
resince yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamalar staj karnesi ile değerlendirilir ve pratik sınav
notu olarak staj başarı notuna katkıda bulunur. Staj karnesi, başarı notuna; 100 puan üzerinden
değerlendirilip, %10 oranında olacak şekilde katkıda bulunur. Staj karnesinde zorunlu işlemleri
tamamlamayan stajyerler, staj sınavına alınmazlar. Staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için
ayrıca mazeret sınavı açılmaz.”

“e) Bütünleme sınavı, staj sonu sınavı ile aynı usullerle yapılır. Staj karnesi puanı bü-
tünleme sınavında aynen geçerlidir. Bütünleme sınav notunda 60 ve daha yukarı puan alanlar
başarılı sayılır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya
stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Öğrencinin staj tekrarı yapacağı ana-
bilim dalı için staja başlama tarihinin üç haftayı aştığı durumlarda, ilgili anabilim dalı ve dönem
koordinatörünün onayıyla, diğer staj uygulama dönemine sarkmamak koşuluyla öğrenci, grup-
lardan ayrı olarak staj alabilir ve sınava girebilir. Başarılı olanlar, eğitim devam ediyorsa bir
üst döneme devam ederler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü
maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Bütünleme sınavı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14 üncü maddenin yürürlükten kaldırılan yedinci fıkrası yü-

rürlükte olduğu zaman öğrenci olanların bütünleme sınavına ilişkin müktesep hakları devam
eder.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/11/2012 28469
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 7/8/2015 29438
2- 9/7/2016 29765

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/11/2013 28813
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Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı

Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına

aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yük-

seköğretim ortamı, kültürü ve kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri

nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda

eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına daha önce öğrenim gör-

düğü süreler de katılır. Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğ-

rencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesap-

lanır.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha ön-

ce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı, kredileri, notları ve geçiş yaptıkları dip-

loma programındaki hangi derslere karşılık geleceği fakülte yönetim kurulu tarafından belir-

lenir, öğrencinin transkriptine işlenir ve not ortalamasına eklenir. SÜ bünyesinde yer alan fa-

külteler ve diploma programları arası yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin, daha önceki dip-

loma programında aldığı dersler, kredileri ve notları ile birlikte yeni diploma programında ge-

çerli olur.”

“(7) Öğrencinin mevcut üniversitesine kayıt olduğu yıldaki ÖSYM tarafından yapılan

merkezi sınavda aldığı yerleştirme puanı, geçmek istediği programın taban puanına eşit veya

yüksek olması durumunda; öğrenci, yatay geçiş için başvuru yapabilir. Temel Geliştirme Yı-

lında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, İngilizce muafiyetini sağlayama-

ması durumunda, Temel Geliştirme Yılına kayıt olmaları gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-

sinde yer alan “mezunu veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/8/2015 29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2016 29607
2- 13/7/2016 29769
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TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 7)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 10 uncu bölümünden sonra gelmek
üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş ve bu bölümden sonra gelen bölümün numarası buna göre te-
selsül ettirilmiştir.

“11. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübreler ve
Gübre Üreticilerine Bu Ürünlerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Teslimi ile Yem
Teslimlerinde İstisna

3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürün-
lerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin
2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile
2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve da-
mıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu,
et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (ke-
di-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca,
fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yem-
leri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir
bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi KDV’den is-
tisnadır.

Bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
11.1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübre Tes-

limleri
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübrelerin teslim ve ithali

KDV’den istisnadır. Gübrelerin teslim ve ithalinin bu madde kapsamında KDV’den istisna tu-
tulabilmesi için teslim veya ithale konu gübrenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından gübre olarak tescil edilmiş olması gerekir.

Bu istisna ile tarım sektöründe faaliyette bulunan üreticilerin üzerindeki vergi yükünün
ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlandığından, tarımsal amaç dışında kullanmak üzere
satın alanlara yapılan gübre teslimleri istisna kapsamında değerlendirilmez.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübrelerin üreticisi ya
da ithalatçısı olmayıp satışını yapanlar, sattıkları gübreye ilişkin tescil belgesinin bir örneğini
üreticilerden ya da ithalatçılardan temin ederler. İthalatçıların istisna kapsamında ithalat yapa-
bilmeleri için gübreye ilişkin tescil belgesini gümrük idaresine ibraz etmeleri gerekir.

11.2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübrelerin
İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübrelerin içeriğinde
bulunan hammaddelerin gübre üreticilerine teslimi ile söz konusu hammaddelerin gübre üre-
ticileri tarafından ithali KDV’den istisna olup, bu istisnadan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığınca gübre üretimi için verilen lisans belgesi sahibi gübre üreticileri yararlanır. Lisans
belgesi sahibi olmakla birlikte gübre üretimine ilişkin tesisi bulunmayanlar veya üretim tesisi
gayri faal olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olan gübrelerin üreti-
minde ana hammadde olarak kullanılan doğalgazın gübre üreticilerine teslimi istisna kapsa-
mındadır. Diğer taraftan gübrenin içeriğinde yer almayıp, gübre üretiminde farklı amaçlarla
kullanılan doğalgazın (ısınma, enerji ve benzeri kullanımlar)  istisna kapsamında temini müm-
kün değildir. 

Lisans belgesi sahibi üreticiler kapasite raporlarında yer alan üretim kapasitelerini aş-
mamak kaydıyla üretmeyi planladıkları gübre miktarları ile gübre üretiminde kullanacakları
hammadde ihtiyaçlarını altışar aylık dönemler (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) halinde belir-
leyerek Tebliğ ekinde yer alan (EK:23A) liste ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
onayına sunarlar. Söz konusu liste Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından değerlen-
dirilerek onaylanır.

Üreticiler, onaylı hammadde listelerini elektronik ortamda sisteme girerek, hammadde
alımında veya ithalinde kullanacakları istisna belgesini almak için bağlı oldukları vergi daire-
sine başvururlar. Dilekçeye; üretici lisans belgesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ta-
rafından onaylı Tebliğ eki (EK: 23A) liste eklenir.

Vergi dairesince, dilekçe üzerine öncelikle, başvuranın KDV mükellefiyetinin bulunup
bulunmadığı, üretim için gerekli lisans belgesi sahibi olup olmadığı, faal durumda olan bir üre-
tim tesisinin olup olmadığı ve elektronik ortamda sisteme girilen hammadde listesi ile Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanmış listenin uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. 

Koşulları sağlayan üreticilere, hammadde alımı veya ithalinde istisna uygulanabilece-
ğine ilişkin vergi dairesi tarafından istisna belgesi (EK: 23B) verilir. Vergi dairesinden alınan
istisna belgesi ve eki liste, üreticiler tarafından satıcılara ve gümrük idaresine ibraz edilerek
istisna kapsamında işlem yapılması talep edilir. Bu belgeye dayanılarak gübre üretiminde kul-
lanılacak hammaddelerin yurtiçinden alımı veya ithalinde KDV hesaplanmaz.

İstisna belgesi, ilgili olduğu altı aylık üretim dönemi ile bu altı aydan önceki iki aylık
tedarik süreci için geçerlidir. Bu sürenin sona ermesi halinde, istisna belgesinin süresi de sona
erer. Bu süreler dışında istisna belgesi eki listede yer alan hammaddelerin istisna kapsamında
temini mümkün değildir.

Örnek: Gübre üreticisi (A), Temmuz-Aralık 2016 üretim dönemi için hazırladığı ham-
madde listesini 20 Mart 2016 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının onayına sun-
muştur. Bakanlık listeyi inceleyerek ve gerekli düzeltmeleri yaparak 25 Mart 2016 tarihinde
onaylamıştır. Üretici (A), 5 Nisan 2016 tarihinde hammadde listesini sistem üzerinden girerek
istisna belgesi almak için vergi dairesine başvurmuştur.  Vergi dairesince listenin uygunluğu
kontrol edilmiş ve gübre üreticisi (A)’ya 15 Nisan 2016 tarihinde istisna belgesi verilmiştir.
İstisna belgesi, Temmuz-Aralık üretim döneminden önceki iki aylık tedarik sürecinin başlangıcı
olan 1 Mayıs 2016 ile üretim döneminin sonu olan 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli ol-
mak üzere verilecektir. Gübre üreticisi (A) bu istisna belgesine dayanarak istisna belgesinin
geçerli olduğu tarihler arasında, istisna belgesi eki listede yer alan hammaddeleri KDV öde-
meden temin edebilir.

İstisna belgesinin ekinde istisna kapsamında alınabilecek hammaddeye ilişkin bilgiler
yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslimde bulunan satıcı, istisna belgesinin ge-
çerli olduğu süreyi kontrol eder ve istisna belgesi ekinin hammaddeye ilişkin bölümünü fatura
tarihi, numarası, tutarı ve hammadde miktarını belirtmek suretiyle onaylar ve istisna belgesi
ile eki listenin örneğini alır.  Ayrıca teslime ilişkin bu bilgiler üretici ve satıcı tarafından sisteme
girilir. İstisna belgesi ve eki liste satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz
hükümlerine uygun olarak saklanır.
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İstisna belgesine dayanılarak yapılan hammadde teslimine ilişkin faturalarda KDV gös-
terilmez. Ayrıca istisna belgesinin tarih ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istisna uygulandığına ilişkin bir
açıklamaya yer verilir.

Gübre üretiminde kullanılan hammaddelerin KDV ödenerek alınması halinde, ödenen
bu KDV’nin istisna kapsamındaki gübre teslimine ilişkin yüklenilen KDV olarak iadesinin
talep edilmesi mümkündür.

Üreticiler, istisna kapsamında almış oldukları hammaddeler ile üretmiş oldukları güb-
relerin üretim, satış ve stok bilgilerini altı aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar vergi
dairesine bir yazı ile bildirirler. 

11.3. Yem Teslimleri
3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan ve hay-

van yemi olarak kullanılan malların teslimi KDV’den istisnadır. Hayvanların beslenmesinde
kullanılsa bile bu madde kapsamına girmeyen malların istisna kapsamında değerlendirilmesi
mümkün değildir.

Bu istisnanın uygulamasında fenni karma yem, birden fazla malın endüstriyel işlemlere
tabi tutulması sonucunda hayvanların ağızdan beslenmesi için tam veya tamamlayıcı yem şek-
linde kullanılabilen yemleri ifade etmektedir.

Soya fasulyesi, ayçiçeği tohumu, zeytin, şeker pancarı, pamuk tohumu ve meyvelerin
özütleme işleminden arta kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan posaları istisna kapsamında
değerlendirilir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan ni-
şastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon
numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları istisna kapsa-
mında değildir. 

11.4. İstisnanın Beyanı
Bu istisna kapsamındaki teslimlerin beyanı, ilgili dönem KDV beyannamesinin “İstis-

nalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlem-
ler” tablosunda;

- Yem teslimleri için 325,
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübre teslimleri için

326,
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübrelerin içeriğinde

bulunan hammaddelerin gübre üreticilerine teslimleri için ise 327
kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.
11.5. İade
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreti-

cilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimleri ile yem teslimlerinden doğan
iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

- Standart iade talep dilekçesi
- Satış faturaları listesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi 
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
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- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen tescil belgesinin örneği (yal-
nızca gübre teslimlerine ilişkin iade taleplerinde)

- Kapasite raporu (yalnızca gübre üreticilerinin iade taleplerinde)
- Gübre üreticilerine verilen istisna belgesi ve eki liste (EK:23B) (yalnızca gübre üre-

ticilerine hammadde teslim edenlerin iade taleplerinde)
3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki istisna kap-

samında temin ettiği yem ve gübreyi, yine bu istisna kapsamında teslim eden mükelleflerin,
yem ve gübre alımında ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, varsa
genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle iade talep etmesi mümkündür. Bu durumda, genel giderler
ve ATİK’ler nedeniyle yüklenilen KDV için iade talebinde bulunabilecek KDV tutarı, yem
veya gübre satış bedeli ile bunların alış bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak
suretiyle bulunan tutarı aşamaz.

Aynı şekilde, istisna kapsamında temin ettiği hammaddeyi kullanarak ürettiği gübreyi
yine istisna kapsamında teslim eden üreticilerin bu teslimlere ilişkin iade talebinde bulunabi-
leceği KDV tutarı, gübrenin satış bedeli ile bu gübrenin üretiminde kullanılmak üzere istisna
kapsamında satın alınan hammaddenin alış bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulan-
mak suretiyle bulunan tutarı aşamaz.

11.5.1. Mahsuben İade
Mükelleflerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler

ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimleri ile yem tes-
limlerinden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması
halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan
yerine getirilir.

11.5.2. Nakden İade
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreti-

cilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimleri ile yem teslimlerinden kay-
naklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu
ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın
iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi ha-
linde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu
sonucuna göre çözülür.

11.6. Müteselsil Sorumluluk
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübrelerin içeriğinde

bulunan hammaddelerin gübre üreticilerine tesliminde istisna belgesi ile eki listenin (EK:23B)
satıcılara ibraz edilmesi, satıcıların da istisna belgesi ekinde yer alan listeyi teslim ettikleri
hammadde miktarı ile fatura bilgilerini belirtmek suretiyle doldurarak onaylamaları, istisna
belgesi ve eki listenin örneğini almaları şarttır.

Bu şartları sağlamadan istisna kapsamında işlem yapan satıcılar, bu istisna sebebiyle
ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim yapılan mükellefler ile birlikte müteselsilen
sorumludur.

Kendisine, teslimin istisna kapsamına girdiğini belirten istisna belgesi ile eki liste
(EK:23B) ibraz edilen mükellefler, başka bir şart aramadan istisna belgesi ekinde yer alan
listeyi doldurarak istisna kapsamında işlem yapar. Daha sonra işlemin, istisna için bu bölümde
açıklanan şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde,
ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim
yapılan alıcıdan aranır. Satıcının iade talebi ise yukarıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında
yerine getirilir.

Sayfa : 152                             RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2016 – Sayı : 29847



İstisna kapsamında temin edilen veya istisna kapsamında temin edilen hammaddeyle
üretilen gübrelerin KDV hesaplanarak teslimi halinde, hammadde veya gübrenin temininde
ödenmeyen KDV, satışı gerçekleştiren mükellef tarafından teslimin yapıldığı döneme ilişkin 2
No.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenir. Bu şekilde beyan edilerek
ödenen KDV için vergi ziyaı cezası hesaplanmaz. 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen
bu vergi, aynı döneme ait 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/E-4.) ve (II/E-4.1.) bölümleri başlıklarıyla birlikte aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Büyük Yatırımlara İlişkin İstisna
3065 sayılı Kanunun 6745 sayılı Kanunla değişik geçici 30 uncu maddesinde,

“31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500
milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle
yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi,
izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu ya-
tırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade ta-
rihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı,
verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden
takvim yılıbaşında başlar.

Bu madde kapsamında yer alan asgari sabit yatırım tutarını sektörler itibarıyla veya
topluca 50 milyon Türk lirasına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yet-
kilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
4.1. Kapsam
Söz konusu düzenleme ile 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik

belgeleri kapsamında asgari 500 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin
inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen
KDV’nin, bu kapsamda işlemleri bulunan mükelleflere izleyen yıl içerisinde talep etmeleri ha-
linde iade edilmesi öngörülmektedir.

Madde hükmü ile Bakanlar Kuruluna, uygulamadan yararlanacak asgari sabit yatırım
tutarını sektörler itibarıyla veya topluca 50 milyon Türk lirasına kadar indirme veya iki katına
kadar artırma yetkisi verilmiştir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/E-4.3.) bölümünde yer alan “Yatırım Teşvik Belgesi
Kapsamında Asgari 500 Milyon TL Tutarında Sabit Yatırım Öngörülen Stratejik Yatırımlar”
ibaresi “Yatırım Teşvik Belgesinde Asgari Belirlenen Tutarda Sabit Yatırım Öngörülen Yatı-
rımlar” şeklinde (II/E-4.4.) bölümünde yer alan “Yatırım teşvik belgesinde belirtilmemiş olması
halinde, yatırımın stratejik yatırım kapsamında olduğunu tevsik eden belgenin onaylı örneği”
ibaresi “Yatırımın asgari sabit yatırım tutarını sağladığını tevsik eden belgenin onaylı örneği”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve ikinci paragraflarında
yer alan “tahvil” ibareleri “tahvil (elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın
almak suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil)” şeklinde değiştirilmiş, aynı bölümün so-
nuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“6728 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesinde yer alan “tahvil” iba-
resinden sonra gelmek üzere “(elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak
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suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil)” parantez içi hüküm eklenmiştir. Bu çerçevede,
elde edilen faiz geliri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hiz-
metinin istisna kapsamında olduğu hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

Buna göre, tahvil ihracında tahvil teslimi ile birlikte tahvili satın alanlar tarafından ve-
rilen finansman hizmetinin karşılığı olan faiz/kupon ödemeleri de istisna kapsamındadır. 

Örnek: Türkiye’de mukim (A) Şirketi fon ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışında tahvil
ihraç etmiş, ihraç edilen tahvillerden 100.000 TL nominal bedelli tahvil yurt dışında mukim
(B) Şirketi tarafından satın alınmıştır. Tahvilin itfasında (A) Şirketi tarafından yurt dışında mu-
kim (B) Şirketine 100.000 TL nominal bedel ile bu bedel üzerinden hesaplanan 10.000 TL tu-
tarında faiz ödenmiştir. Bu faiz ödemesi 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesine göre
KDV’den istisna olduğundan, (A) Şirketi ödediği faiz tutarı üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV
beyan etmeyecektir.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin;
a) (II/F-4.16.) bölümüne birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ek-

lenmiştir.
“3065 sayılı Kanunun (17/4-u) maddesi kapsamında varlık kiralama şirketlerine ve

(17/4-y) maddesi kapsamında finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve
yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tara-
fından üçüncü kişilere satışına ilişkin en az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında,
bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır.”

b) (II/F-4.16.1.) bölümüne birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf,
“Örnek 11” den sonra gelmek üzere aşağıdaki örnek eklenmiştir.

“En az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmazların 3065 sayılı
Kanunun (17/4-u) maddesi ile (17/4-y) maddesinde yer alan istisna kapsamında varlık kiralama
şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının
aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır.”

“Örnek 12: (A) Ltd. Şti. 100 m² büyüklüğündeki arsayı (B) A.Ş.nden 20/7/2013 tari-
hinde satın alarak aktifine kaydetmiş, 1/1/2015 tarihinde bu taşınmazı 3065 sayılı Kanunun
(17/4-y) maddesi kapsamında (D) finansal kiralama şirketine devretmiş ve 31/12/2015 tarihinde
geri almıştır. (A) Ltd. Şti. bu taşınmazı 5/5/2016 tarihinde satmıştır.

3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesine göre taşınmazın (A) Ltd. Şti.nin aktifinde iki
tam yıl süreyle bulunup bulunmadığına ilişkin yapılacak hesaplamada, taşınmazın (D) finansal
kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu süre de dikkate alınacaktır. Bu çerçevede,  taşınmazın
(A) Ltd. Şti. tarafından satın alındığı 20/7/2013 tarihi ile satıldığı 5/5/2016 tarihi arasında iki
tam yıllık süre geçtiğinden bu satış KDV’den istisna olacaktır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin (II/F-4.19.) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının 6728 sayılı Kanun ile

değişik (u) bendi uyarınca her türlü varlık ve hakkın, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı
amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine devri
ile bu varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri
KDV’den istisna edilmiştir.

Diğer taraftan, istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak varlık ve hakların kaynak
kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla devrinde, kaynak kuruluşlarca istisnaya konu varlık
ve hakların iktisabında yüklenilen KDV’nin indiriminde; devrin yapıldığı döneme kadar indirim
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yoluyla telafi edilen kısım için herhangi bir düzeltme yapılması gerekmez. Ancak, kaynak ku-
ruluşlarca bu varlık ve hakların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indi-
rilemeyen kısım “İlave edilecek KDV” olarak beyan edilir ve devrin yapıldığı hesap dönemine
ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin (II/F-4.21.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“4.21. Finansal Kiralama Şirketleri, Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım
Bankalarınca, 6361 sayılı Kanun Kapsamında, Taşınır veya Taşınmazların Bizzat Kira-
cıdan Satın Alınması, Satan Kişilere Kiralanması ve Kiralayana Satılması (Sat-Kirala-
Geri Al) İşlemi

3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının 6728 sayılı Kanun ile de-
ğişik (y) bendi uyarınca, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Fi-
nansman Şirketleri Kanunu kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kal-
kınma ve yatırım bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geri kiralanan her türlü taşınır ve
taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi so-
nunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazların kira-
layana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemi KDV’den istisna edilmiştir.

Buna göre, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım ban-
kalarının 6361 sayılı Kanun kapsamında, bir taşınır veya taşınmazı sahibinden satın alıp bizzat
sahibine geri kiralaması işlemine, söz konusu taşınır ve taşınmazın mülkiyetinin sözleşme
süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile KDV istisnası uygulanır.

İstisna, kiralamaya konu taşınır ve taşınmazların satın alınması, satan kişilere kiralan-
ması ve tekrar kiralayana devri işlemlerinde uygulanacak olup, aynı sözleşme kapsamındaki
işlemlerin ayrıştırılarak farklı uygulamalara tabi tutulması mümkün değildir. 

3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının (y) bendinde 6728 sayılı
Kanun ile yapılan değişiklikle taşınırlar da istisna kapsamına dahil edilmiş olup, finansal kira-
lama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının 6361 sayılı Kanun kap-
samında, taşınırların sahibinden satın alıp bizzat sahibine geri kiralaması işlemlerinde istisna,
söz konusu değişikliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten (9/8/2016) sonra yapılan söz-
leşmelerde uygulanacaktır.

Diğer taraftan, istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak her türlü taşınır ve taşın-
mazların kiracıları tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve ya-
tırım bankalarına devrinde, kiracılarca istisnaya konu taşınır ve taşınmazların iktisabında yük-
lenilen KDV’nin indiriminde; devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla telafi edilen kısım
için herhangi bir düzeltme yapılmaz. Ancak, kiracılarca bu taşınır ve taşınmazların iktisabında
yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirilemeyen kısım “İlave edilecek KDV” olarak
beyan edilir ve devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (II/F-4.23.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bö-
lüm eklenmiştir.

“4.24. Varlık ve Hakların Türkiye Varlık Fonu ve Alt Fonlara Devri ile Bu Varlık
ve Hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Tarafından Yönetilmesi Su-
retiyle Yapılan Teslim ve Hizmetler

26/8/2016 tarihli ve 29813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6741 sayılı Türkiye Var-
lık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 1 inci maddesi uyarınca, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine
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katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak te-
min etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu
fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi
kurulmuştur. 

3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına 6741 sayılı Kanun ile (i)
bendi eklenerek, varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve
hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan
teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

Öte yandan, aynı maddeye göre, bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakı-
mından Kanunun (30/a) maddesi hükmü uygulanmaz. Buna göre, KDV mükellefiyeti olanlar
bu istisna kapsamındaki işlemleri dolayısıyla yüklendikleri KDV’yi indirim konusu yapabilir-
ler, ancak indirim yoluyla telafi edemedikleri KDV’nin iadesini talep edemezler.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin;
a) (II/G-2.) bölümünün;
1- Başlığında yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde” ibaresi “Teknoloji Geliş-

tirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde” olarak,
2- Birinci paragrafında yer alan “teknoloji geliştirme bölgesinde” ibaresi “teknoloji ge-

liştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde” olarak,
3- İkinci paragrafında yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde” ibaresi “teknoloji

geliştirme bölgelerinde veya ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde” olarak,
4- Beşinci paragrafında yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgesinde” ibaresi “teknoloji

geliştirme bölgesinde veya ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde” olarak,
5- Altıncı paragrafında yer alan “teknoloji geliştirme bölgesinde” ibaresi “teknoloji ge-

liştirme bölgesinde veya ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde” olarak,
6- Sekizinci paragrafında yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgesinde” ibaresi “teknoloji

geliştirme bölgesinde veya ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde” olarak,
b) (II/G-3) bölümünün birinci paragrafında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2020”

olarak, 
c) (II/G-5) bölümünde yer alan “31/12/2015” ibareleri “31/12/2017” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin (III/C-2.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar ek-

lenmiştir.
“6728 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun (30/d) maddesine; 
“(5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü

olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının
(5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla
ödenen katma değer vergisi hariç)”

parantez içi hükmü eklenmiştir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu-

nun 41 inci maddelerinde mükelleflerin ilişkili oldukları kişilerle emsallere uygunluk ilkesine
aykırı olarak tespit ettikleri bedel ve fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bu-
lunmaları halinde kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak
dağıtılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır.
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5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ben-
dinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının
tespitinde indirim olarak kabul edilmeyeceği; 3065 sayılı Kanunun (30/d) maddesinde,  ka-
zancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin hesaplanan
KDV’den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu hükümler çerçevesinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan ka-
zançların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması kabul edilmediğinden, bu gi-
derler dolayısıyla ödenen KDV'nin de indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin yurt-
dışından temin edilen hizmetler dolayısıyla sorumlu sıfatıyla ödenmiş KDV’ler ile ithalat iş-
lemlerine ilişkin ödenmiş olan KDV’lerin indirim hesaplarından çıkarılması mükerrer vergi-
lendirmeye ve dolayısıyla yersiz ödenen vergilerin iadesine sebebiyet vermekte olup, mükerrer
vergilendirmeyi engellemek amacıyla 3065 sayılı Kanunun (30/d) maddesine parantez içi hü-
küm eklenmiştir. Söz konusu hüküm gereğince, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak
dağıtılan kazançlara ilişkin yurtdışından temin edilen hizmetler dolayısıyla sorumlu sıfatıyla
ödenmiş KDV’ler ile ithalat işlemlerine ilişkin ödenmiş olan KDV’lerin indirim hesaplarından
çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Örnek: (A) Limited Şirketi, İngiltere’de mukim ilişkili şirket olan (B) şirketinden araç
ithal edip yurt içinde satmaktadır. Söz konusu araçlar 100.000 TL’ye ithal edilmiş olup, güm-
rükte araç başına 18.000 TL KDV ödenmiş ve ödenen bu KDV indirim konusu yapılmıştır.
Daha sonra (A) Limited Şirketi nezdinde yapılan vergi incelemesinde transfer fiyatlandırması
eleştirisinde bulunulmuş ve araçların birim fiyatının 80.000 TL olması gerektiği belirtilmiştir.
Bu durumda, 3065 sayılı Kanunun (30/d) maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla ör-
tülü olarak dağıtıldığı tespit edilen 20.000 TL’ye isabet eden ve gümrükte ödenen 3.600 TL tu-
tarındaki KDV’nin indirimlerden çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin (IV/A-1.5.) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“DİİB sahibi mükellef tarafından bu belge kapsamında üretilen mallar, belge sahibi ta-
rafından doğrudan ihraç edilebilir ya da 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) veya geçici 17 nci mad-
deleri kapsamında ihraç kaydıyla teslim edilebilir. Dolayısıyla DİİB sahibi mükellefin belge
kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği
malların, DİİB sahibi mükellef tarafından KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c)
ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan
KDV hariç) teslimi mümkün değildir. Buna rağmen, DİİB kapsamında üretilen malların KDV
hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç
kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslim edilmesi halinde, ihracat-
çılara bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi yapılamaz.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan
“aşağıda belirtilen borçlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “(4760 sayılı ÖTV Kanunundan
doğan borçlar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin (IV/E-3.3.) bölümünün son paragrafı yürürlükten kaldı-
rılmış ve yürürlükten kaldırılan paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklen-
miştir.

“Hakkında bu şekilde tespit yapılarak sahte belge düzenleme riski nedeniyle incelemeye
sevk edilen mükelleflerin bilinen işyeri adresinde, incelemeye sevk işleminin vergi dairesinin
ıttılaına girmesini takip eden günden itibaren beş işgünü içinde en az iki kişiden oluşan bir
grup tarafından yoklama yapılır.
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Yoklamada, mükellefin bilinen işyeri adresinde faal olup olmadığı; gerek cari dönemde

gerekse tespitin ilgili olduğu dönem itibarıyla ticari faaliyetinin bulunup bulunmadığı; üretim

ve/veya ticaret kapasitesi; depo, tesis, taşıt, makine, teçhizat ve demirbaş varlığı; emtia mev-

cudu ve çalışan sayısına ilişkin bilgiler mutlaka tespit edilir ve bu hususlara düzenlenen tuta-

nakta yer verilir. Bu tutanakta, nezdinde yoklama yapılan mükellefin açıklamaları hariç olmak

üzere, görüş ve kanaate yer verilmez. Bulunması halinde, mükellefin işyeri çevresindeki esnaf,

site yöneticisi, komşu, muhtar vb. kişilerin mükellefin ticari faaliyeti ve itibarına yönelik ifa-

deleri, ilgiliye imzalatılarak ayrı bir tutanakla kayıt altına alınır.

Tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden günden itibaren beş işgünü içinde mükellefin

bağlı olduğu vergi dairesindeki müdür ve bir müdür yardımcısının da katılacağı üç kişilik bir

komisyon tarafından; yoklama sonucunda düzenlenen tutanak, mükellefin tarh zamanaşımı sü-

resi içindeki dönemlere ilişkin beyannameleri ve Ba-Bs bildirimleri, nezdinde daha önce ya-

pılmış yoklamalara ilişkin tutanaklar, tahakkuk, tahsilat ve vergi borcu bilgileri, alım-satım

ilişkisi içinde olduğu mükelleflere ilişkin bilgiler ve vergi dairesinde bulunan diğer bilgi ve

kayıtlar (vergi inceleme bilgileri, kira sözleşmesi, Yönetim Bilgi Sisteminde elektronik ortamda

bulunan kayıtlar, vb) dikkate alınarak mükellefin, tespitin ilgili olduğu dönem itibariyle bil-

dirdiği ticari faaliyetinin bulunup bulunmadığı, bulunması halinde işletme kapasitesi ile be-

yanlarının (satış hasılatının, stoklarının, maliyetlerinin, vb) uyumlu olup olmadığı değerlendi-

rilir. Komisyon, gerek görmesi durumunda, mükelleften ilave bilgi, belge ve açıklama isteye-

bilir.

Yapılan değerlendirme neticesinde, komisyon üyelerinin kanaatiyle olumsuzluğun teyit

edilmesi halinde mükellef özel esaslar kapsamına alınır.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin (IV/E-4.3.) bölümünün son paragrafı yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin (IV/E-5.) bölümünün sonuna aşağıdaki örnek eklenmiştir. 

“Örnek: Uluslararası taşımacılık hizmeti dolayısıyla KDV iade talebinde bulunan bir

mükellefin akaryakıt alımı yaptığı bir mükellef hakkında olumsuzluk bulunması halinde, iade

talep eden mükellef işlemin gerçekliğini yukarıda belirtildiği şekilde ödeme belgesi ibraz ederek

ispat edebilir. 

Ancak, akaryakıt alımı yapıldığı iddia edilen mükellefin, iadeci mükellefin bağlı olduğu

ilden farklı bir ilde bulunması ve/veya yapılan taşımacılık hizmetinin güzergâhı üzerinde bu-

lunmaması gibi şüphe uyandıran bir durumunun bulunması halinde, vergi dairesince yapılan

değerlendirme sonucunda ödeme belgesi işlemin gerçekliğinin tevsiki hususunda yeterli bu-

lunmayarak yalnızca ödeme belgesine göre işlem tesis edilmeyecek ve mükelleften ilave açık-

lamalar istenebilecektir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin (IV/E-9.1.) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek

üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Yapılan yoklamada bilinen adreslerinde bulunamayan mükelleflerin mükellefiyet kay-

dının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesi uyarınca terkin edilmesi halinde,

ikinci yoklama yapılmaksızın mükellefler özel esaslara alınır. Anılan madde kapsamında mü-

kellefiyet kaydının terkini işleminin birinci yoklama tarihinden de önce yapılmış olması ha-

linde, mükellefler terkin tarihi itibariyle özel esaslara alınır.”
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MADDE 17 – Aynı Tebliğin (IV/E-12.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bö-
lüm eklenmiştir.

“13. 3/8/2016 Tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki
Durumu

Aralık/2015 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında bu Tebliğ
kapsamında;

- Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile
- Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma,
- Beyanname vermeme,
- Adresinde bulunamama,
- Defter ve belge ibraz etmeme
olumsuz tespitleri 
bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2011, 2012, 2013, 2014

ve 2015 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6736 sa-
yılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar (Bu yıllardan herhangi
birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk
edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması ge-
rekir.), artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çı-
karılır. Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı
ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart ta-
şımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri
halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanır. Bu
şekilde teminat gösteren mükelleflerin mezkûr Kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti ak-
satmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı teminatın
paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilir.

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin
tamamına ilişkin olarak 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi doğrultusunda KDV artırımında
bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için yu-
karıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmazlar.

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler,
artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak
tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmazlar.

Yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanan-
ların KDV artırımında bulunmaları ise bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamaz. Aynı şe-
kilde yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması
gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemez.

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunmasına bağlı
olarak özel esaslar kapsamından çıkarılan veya özel esaslar kapsamına alınmayan mükelleflerin
iade taleplerinde, haklarında olumsuzluk bulunan mükelleflerden alımlarının bulunduğunun
tespiti halinde, Tebliğin (IV/E-11) bölümünde belirtilen hükümlerin uygulanacağı tabiidir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğe ekte yer alan (EK:23A) ve (EK:23B) eklenmiştir.
MADDE 19 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 77)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/2016 tarih 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 Kanun’da yer alan 492 sayılı Harçlar

Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

(2) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı tarifeler ile 6361 sayılı Finansal

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinde 6728 sayılı Ka-

nunla yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 6728 sayılı Kanunda yer alan Harçlar Kanununun uygulamasına yö-

nelik düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

“MADDE 30- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Birden fazla nüsha olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden kâğıtlarla ilgili

nispi harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için harç tahsil olunur.”

MADDE 31- 492 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin başlığı “Çeşitli işlemlerde harç:”

şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Noterde işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve

kâğıtların değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin senet, mukavelename ve kâğıtlar artan mik-

tar üzerinden aynı nispette harca tabidir.”

MADDE 32- 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“p) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şir-

ketleri Kanunu kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde, kiralanan taşınmazın fi-

nansal kiralama sözleşmesinin süresi sonunda kiracıya devri.”

MADDE 33- 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin;

a) Üçüncü fıkrasına “şirketlerin kuruluş,” ibaresinden sonra gelmek üzere “pay devri,”

ibaresi, “bankalar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “finansman şirketleri,” ibaresi eklenmiş

ve fıkrada yer alan “Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri” ibaresinden sonra

gelen parantez içi hüküm “(Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler

için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından

verilecek kefaletler dahil)” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kira sertifikası 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 ile bu işlemlere bağlı olarak yapılan her türlü teminat, ipotek ve benzeri işlemler,

bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.”
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c) Dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım

Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen

kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi

hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit

kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, temi-

natlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik mü-

şavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan

müstesnadır.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin

satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin dü-

zenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta-yüksek

teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarik-

çileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda

yazılı harçlardan müstesnadır.

Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemler 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 olarak yapılan işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari tea-

müllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz

ihracatına ilişkin yapılan işlemler ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla yapılan işlemler

bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve

onarımına yönelik olarak düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan

müstesnadır.

Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna girebilmek

için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlara ilişkin işlemler

bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.”

MADDE 34- 492 sayılı Kanunun 132 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin “C)Ticaret sicili harçları:” başlıklı bölümünde

yazılı ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlar, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları ve-

yahut ilgili odalar tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir. Bu suretle tahsil olu-

nan bir aya ait harçlar şekil, içerik ve muhteviyatı Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim

ile ticaret sicili müdürlüğünü bünyesinde bulunduran odanın muhtasar yönünden bağlı olduğu

vergi dairesine, izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar bildirilip ödenir. Tahsil edilen

harçların ilgili vergi dairesine süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili odadan 21/7/1953

tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ta-

kip ve tahsil edilir. Süresinde vergi dairesine beyan edilmeyen tutarlar hakkında 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. İşlemden doğan harçları tamamen almadan işlem ya-

pan ticaret sicili müdürlüğü görevlileri ve ilgili odalar harcın ödenmesinden mükelleflerle bir-

likte müteselsilen sorumludur.”
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MADDE 36- 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı Tarifenin “A) Mahkeme Harçları” baş-

lıklı bölümünün “III-Karar ve ilam harcı” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “Tahkim yargılamasında bu bende göre hesaplanan harç yüzde elli oranında uygula-

nır.” cümlesi “Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz.” şeklinde de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 37- 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı Tarifenin “II- Maktu harçlar:” başlıklı

bölümünün;

a) (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“3. Vekaletnamelerde beher imza için 12,40 TL.”

b) (4) numaralı fıkrasının başlığı “4. Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tas-

dikler hariç):” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı Tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı

bölümünün (7) numaralı fıkrasına aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

“(Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde elli

oranında uygulanır.)”

MADDE 74- 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Fi-

nansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir. 

“(1) Finansal kiralama sözleşmeleri, bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâ-

ğıtlar, 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

tarafından devir alınmasına ilişkin tapu işlemleri hariç) harçtan müstesnadır.”

492 sayılı Harçlar Kanununda yapılan değişiklikler

MADDE 3 – (1) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde yapılan

değişiklikle, noterde işlem gören ve belli bir bedel ihtiva eden kâğıtların her bir nüshasından

noter harcı tahsil edilmesi uygulamasına son verilmiştir. Söz konusu nispi harca tabi kağıtların

birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi durumunda, sadece tek nüsha üzerinden kağıtta yer

alan imza sayısına göre nispi noter harcı alınacaktır. 

(2) Noterde işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva eden her nev’i senet, sözleşme ve

kağıtların değiştirilmesi halinde, daha önce bir işlem yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, de-

ğişikliğe ilişkin kağıdın ihtiva ettiği değer üzerinden noter harcı alınmaktaydı. 6728 sayılı Ka-

nunla Harçlar Kanununun 47 nci maddesinde yapılan değişiklikle, noterde işlem gören söz ko-

nusu kağıtların değiştirilmesine ilişkin kağıtlardan, sadece artan tutar üzerinden noter harcı alı-

nacaktır.

(3) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (p) bendinde yapılan

düzenleme ile konut finansmanı amacıyla yapılacak finansal kiralamalarda konutun kiralama

süresi sonunda kiracıya devrine ilişkin tapu harcı istisnası uygulamasının kapsamı genişletil-

miştir. Böylelikle, 6361 sayılı Kanun kapsamında yer alan finansal kiralamaya konu her türlü

taşınmazın kiralama süresi sonunda kiracıya devrinde kiralayandan ve kiracıdan tapu harcı

alınmayacaktır. 
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(4) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde yapılan değişiklikler
sonucunda;

a) Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirleri nedeniyle yapılacak
işlemlere harç istisnası uygulanacaktır. 

b) Kredi Garanti Fonunun, bankaların yanı sıra banka dışı kuruluşlardan da (TÜBİTAK,
KOSGEB, kalkınma ajansları ve benzeri) temin edilecek kamusal destekler ve mali yardımlar
için vereceği kefaletler nedeniyle yapılacak işlemler harçtan istisna olacaktır.

c) Finansman şirketlerince kullandırılan kredilere, bunların teminatlarına ve geri öden-
melerine ilişkin işlemlere (yargı harçları hariç) harç istisnası uygulanacaktır.

ç) Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde, sahipliğe dayalı kira ser-
tifikalarının yanı sıra yönetim sözleşmesine, vadeli alım satım dahil alım satıma, ortaklığa,
eser sözleşmesine dayalı farklı kira sertifikası türlerine ilişkin işlemler ile bu işlemlere bağlı
olarak yapılan her türlü teminat, ipotek ve benzeri işlemler harçlardan istisna olacaktır.

d) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında;
1) Belgede yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatı-

rımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, 
2) Münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi

hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, 
3) Sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taah-

hütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar, 
4) Söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin

düzenlenen kâğıtlar, 
ile ilgili işlemlere harç istisnası uygulanacaktır.
e) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirket-

lerin satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin
düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler harçtan istisna olacaktır.

f) 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 kâğıtlarla ilgili işlemlere harç istisnası uy-
gulanacaktır.

g) Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemler
ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sa-
nayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat
alımına yönelik olarak yapılan işlemler harçtan istisna olacaktır.

ğ) Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari
teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz
ihracatına ilişkin yapılan işlemler ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla yapılan işlemlere
harç istisnası uygulanacaktır.

h) Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım
ve onarımına yönelik olarak düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler harçtan istisna olacaktır.

ı) Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna gire-
bilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlara ilişkin iş-
lemlere harç istisnası uygulanacaktır.
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Ticaret sicili harçlarının odalarca tahsil edilmesi

MADDE 4 – (1) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 132 nci maddesinde yapılan

değişiklik uyarınca, Harçlar Kanununa ekli (1) sayılı tarifede yer alan ticaret sicili harçları, ti-

caret sicil müdürlüğünün kurulduğu; ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları, oda bulun-

mayan veya sicil işlemlerinin yürütülebilmesi için yeterli teşkilatı bulunmayan veyahut teşkilatı

sonradan yetersiz hale gelen odaların bulunduğu yerlerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca

belirlenen oda tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilebilecektir.

(2) Odalar tarafından tahsil olunan bir aya ait harçlar, bir örneği Tebliğin ekinde yer

alan “Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim” ile ticaret sicili müdürlüğünü bünyesinde bu-

lunduran odanın muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, takip eden ayın on beşinci

günü akşamına kadar bildirilip ödenecektir. 

(3) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza ver-

diği yetkiye istinaden, ticaret sicili harçlarını tahsil eden odalara, “Ticaret Sicili Harçlarına İliş-

kin Bildirim”i 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Ka-

nunu Genel Tebliği Sıra No:340 ve 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:346)’nde yer alan usul ve esaslar doğrultu-

sunda elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir. “Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin

Bildirim”in süresinde elektronik ortamda gönderilmemesi durumunda Vergi Usul Kanununun

mükerrer 355 inci maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

(4) “Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim”i, mevcut şifresi bulunan odaların daha

önce beyannamelerin elektronik ortamda gönderilebilmesi için kendilerine verilmiş olan kul-

lanıcı kodu, parola ve şifreleri ile mevcut şifresi bulunmayan odaların ise muhtasar yönünden

bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri durumunda kendilerine verilecek olan kulla-

nıcı kodu, parola ve şifreleri ile elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. 

(5) Harç bildiriminin süresi içinde verilmemesi durumunda sözü edilen odalar hakkında

213 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

(6) Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim ile bildirilen harcın süresinde ödenmemesi

halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre har-

cın söz konusu odalardan takip ve tahsili sağlanacaktır.

(7) Ticaret sicili harçlarını tamamen almadan işlem yapan ticaret sicili müdürlüğü gö-

revlileri ve harcın tahsiline yetkili odalar, harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte mütesel-

silen sorumludur.

(8) Bu maddenin bir ila sekizinci fıkralarına göre yapılacak uygulama, il ve ilçeler iti-

barıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca ayrıca ilan edilecektir. Bu ilan yapılıncaya kadar ticaret

sicili harçlarının ilgili vergi dairelerince tahsil edilmesine devam edilecektir.

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yapılan değişiklikler

MADDE 5 – (1) Tahkim davalarında nispi karar ve ilam harcı 2014 yılından itibaren

% 50 oranında uygulanmakta iken, 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı ta-

rifede yapılan düzenleme neticesinde tahkim yargılamasında nispi karar ve ilam harcı alınma-

yacaktır.
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(2) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifede yapılan düzenlemeler
sonucunda;

a) Genel ve özel vekaletnamelerden farklı tutarlarda noter harcı alınması uygulaması
kaldırılmış olup, vekaletnamelerin tamamından aynı tutarda noter harcı alınacaktır.

b) Sermaye şirketleri dahil ticari işletmelerin kuruluş aşamasındaki defter tasdiki iş-
lemleri noter harçlarının konusu dışına çıkarılmış olup, gerek ticaret sicil müdürlüklerinde ge-
rekse noterliklerde yapılan söz konusu defter tasdiki işlemlerinden harç alınmayacaktır.

(3) Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri:” başlıklı bölümünün
7 numaralı fıkrası gereğince ipotek tesisinde;

a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 4,55),
b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya te-

minat ilavesinde borç miktarı üzerinden (Binde 4,55),
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üze-

rinden (Binde 2,27),
oranında tapu harcı alınmaktadır. 6728 sayılı Kanunla söz konusu fıkraya “(Tacirler

arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde elli oranında uygula-
nır.)” hükmü eklenmiştir. Söz konusu hüküm gereğince, tacirlerin kendi aralarında yaptıkları
ipotek tesis işlemlerinde tapu harcı % 50 oranında uygulanacaktır. Bu indirimin uygulanabil-
mesi için, tapuda işlem esnasında tarafların tacir olduğunun ticaret sicil kaydı ile ipotek tesisinin
ticari bir işlemden kaynaklandığının da fatura, sözleşme, irsaliye, senet ve benzeri belgelerle
tevsiki gerekmektedir. Lehine ipotek tesis edilenin tacir olması ve işlemin tacirin ticari faali-
yetine ilişkin olması kaydıyla, üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde tacir lehine ipotek
tesis işlemlerinde de indirimli harç oranı uygulanacaktır.

6361 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yapılan değişiklik
MADDE 6 – (1) 6361 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (d) bendinde, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile finansal kiralama
şirketleri kiralayan olarak tanımlanmıştır.

(2) 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 kâğıtlarla ilgili yapı-
lacak işlemler harçtan müstesna tutulmakta, finansal kiralama konusu malların kiralayan ko-
numundaki finansal kiralama şirketlerince tedarikine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarla ilgili
işlemlerden harç alınmaktaydı.

(3) Yapılan düzenleme ile 6361 sayılı Kanunda tanımlanan kiralayanlar ile finansal ki-
ralama konusu malların tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler ve bunların teminatına
ilişkin kağıtlarla ilgili işlemler de istisna kapsamına alınmış olup, söz konusu işlemler nedeniyle
harç alınmayacaktır. Ancak, finansal kiralama konusu taşınmazların kiralayanlar tarafından te-
darikçilerden devralınmasına ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden tapu harcı alınacaktır.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 9/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7026 Karar Tarihi: 29/09/2016

Kurul Başkanlığının 28.09.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 28.09.2016

tarih ve 12509071-114-E.22845 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul

Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında

Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası, 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ve

19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu ola-

rak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 6500 Karar Tarihi: 29/09/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2016 tarihli toplantısında, 

2017 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1- a) 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunu’nun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (h) bendi ve 10 uncu maddesinin

(A) fıkrasının (e) bendi uyarınca 2017 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik

İletim Anonim Şirketinin iletim tarifesinin %0,5 (binde beş)’i oranında belirlenmiştir.

b) İletim ek ücretleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aylık olarak

hesaplanır ve takip eden ayın 25’ine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatı-

rılır.

Madde 2- Bu Karar 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
DÜKKAN KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Merkez 

Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde aşağıda yazılı olan Tavşanlı Belediyesi adına kayıtlı 
taşınmazlar: 

1653 Ada 1 Parsel, 1824 Ada 1 Parsel, 1669 Ada 1 Parsel, 1670 Ada 1 Parsel, 1671 Ada 1 
Parsel, 1672 Ada 1 Parsel, 1673 Ada 1 Parsel, 1675 Ada 1 Parsel, 1676 Ada 1 Parsel, 1677 Ada 1 
Parsel, 1678 Ada 1 Parsel Arsalar üzerine yapılacak bina inşaatlarının Dükkan karşılığı olarak 
verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 ve 47. maddesi Hükümlerine göre açık 
artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İhale19.10.2016 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediye Encümeni huzurunda Belediye 
Encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Belediyemizde kalan bağımsız bölümlere ait muhammen bedel 2.905.852,20 TL 
(KDV hariç)+bağımsız bölümlerin üzerine ilave olarak encümence artırım için belirlenen 
muhammen bedel 10.000,00 TL olup toplam muhammen bedel 2.915.852,20 TL dir. %3 geçici 
teminatı 87.500,00 TL, cayma teminatı 10.000,00 TL'dir. 

4 - Geçici teminatı ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. 
5 - Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Fen İşleri ve Mali Hizm. Müdürlüğünde 

görülebilir. 
 8619/1-1 

—— • —— 
PAMUKOVA-BİLECİK ARASI 74,4 KM KORUYUCU TAŞLAMA YAPILMASI İŞİ AÇIK 

İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/387059 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu işin  
     adı ve miktarı : Pamukova-Bilecik arası 74,4 km koruyucu taşlama 

yapılması işi 
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 25.10.2016 tarih ve saat: 14.30’da 
yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 25.10.2016 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 
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6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 8535/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 
Mülkiyeti İl Özel idaresine ait İlimiz Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü 153 ada, 5 parselde 

kayıtlı 2.518,60 m² taşınmaz üzerine yapılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi veya hastanesi olarak işletilmek şartıyla 10 yıl müddetle 
kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince Kapalı Teklif 
Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. (Aynı parsel üzerinde bulunan ve şartname eki vaziyet planında 
sınırları belirtilen 2 katlı bina İdarenin kullanımında kalacaktır.) 

Kiraya verilecek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin yıllık tahmini kira bedeli 
550.000,00.-TL olup, geçici teminat tahmin edilen bedelin %3’ü olan 16.500,00.-TL dir. 

İhale 19.10.2016 Çarşamba günü saat 11.00’da Yukarıkayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye 
Yanı, İl Özel İdaresi, İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde İl Encümeni tarafından 
yapılacaktır. 

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 
2. km İl Özel İdaresi Hizmet binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarıkayabaşı Mah. 
Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir 
ve şartnamede belirtilen bedeli karşılığında satın alınabilir. 

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 19/10/2016 Çarşamba saat 11.00’a kadar sıra 
numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu 
Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza 
karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. 

İhaleye iştirak edecek olanların; 
1 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
3 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti, 
4 - Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin  yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden  belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

5 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
Belgesi, 

6 - Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgili 
meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası 
Belgesi, 

7 - Tüzelkişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

8 - Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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9 - 2886 sayılı kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
10 - Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 16.500,00.-TL 

tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı), 
11 - İhale şartnamesinin satın alındığına dair 500,00.-TL'lik banka makbuzu, 
12 - Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış belge, 
13 - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış belge, 
14 - İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan 

eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname, 
15 - İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı 

mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı 
taahhütname, 

16 - İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile 
hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname, 

17 - Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli 
ortak girişim beyannamesi  ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile 
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır, 

18 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 
15, 16) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

19 - Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge. 
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 

edilmez. 
İlan olunur. 8596/1-1 

—— • —— 
TABAN DÖŞEME TAHTASI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/388186 
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 : 2 kalem Taban Döşeme Tahtası (Emprenyeli), teknik 

şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 
alınacaktır. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 18/10/2016 - 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 
18/10/2016 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 50,- 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. 8558/1-1 
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154 Kv ENERJİ İLETİM HATLARININ BAKIM ONARIM VE ARIZALARININ 
GİDERİLMESİ İŞLERİNİN HİZMET ALIMI YOLU İLE 3 (ÜÇ) YIL SÜRE 

İLE YAPTIRILMASI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR 
TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden: 
154 Kv Enerji İletim Hatlarının Bakım Onarım ve Arızalarının giderilmesi işlerinin 

hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre ile yaptırılması hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2016/394126 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR 
b) Telefon - Faks Numarası : 0 232 477 13 00 – 0 232 477 13 15 
c) Elektronik Posta Adresi 
    (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale Konusu hizmetin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünün bünyesindeki 

E.N.H.İ.B./12.3.1 grubu (442.908 km) ile E.N.H.İ.B./12.3.2 
grubu (599.942 km) periyodik kontrol ve bakım 
onarımlarının hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre ile 
yaptırılması. 

b) Yapılacağı Yer : İhale konusu hizmet alımı, E.N.H.İ.B./12.3.1 grubu 
(442.908 km) ile E.N.H.İ.B./12.3.2 grubu (599.942 km) 
hat güzergahlarında yapılacaktır. 

c) İşin Süresi : İhale konusu hizmet 3 yıl. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi 

No:57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır. 
b) Tarihi - Saati  : İhale, 12/10/2016 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır. 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi,  
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,  
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.9. Yerli istekli belgesi. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 
İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat 
mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. 

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, 
banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. 

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken 
karşılanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 
hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler  
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  
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b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 
hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 
Kriterler 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 
herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 
verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel 
sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 
belgeler. 

4.3.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 
çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının 
toplamı Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 60 (altmış) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o 
grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği 
eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen 
her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kanununa tabi personelin sayısı 

 
İŞLETME 

TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 
Her bir grup için 5 5 x 45 = 225 
Grup Mühendisi 1 1 x 45 = 45 

 
4.4. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: 
İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim 
Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz. 

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday 
veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 
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deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 
katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 
bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 
teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 
mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 
Yönetme Belgeleridir. 

4.4.1. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 
seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 
yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek 

sözleşmeye dayalı olarak; kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen 
- 154 kV ve üzeri iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya onarımı, 
- 30 kV ve üzeri iletim hattı montajı ve tel çekimi, 
- 154 kV ve üzeri trafo merkezinin işletilmesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/ 

İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL (ÜÇYÜZELLİTL) + KDV karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. 

7.1. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (ihale doküman bedeli ile posta masrafının 
toplam tutarı yazılacaktır): 375.00-TL (ÜÇYÜZYETMİŞBEŞ TL) + KDV 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 12/10/2016 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz. 

9 - Bu hizmet ihalesinde kısmı teklif verilebilir. Bu hizmet alımı ihalesinde kısmi teklif 
verilebilir. Teklifler grup bazında verilecektir. (verilen teklif o grupta yer alan iletim hatlarının 
tamamı içindir.) İstekliler her grup için ayrı ayrı olmak üzere birden fazla grup için teklif 
verebilecektir. Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en 
avantajlı teklife sahip istekliye ihale edilecektir. 

10 - Bu hizmet ihalesinde fiyat farkı verilecektir. 
11 - İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 (yüzdeiki)’dir. 
12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) 
takvim günü olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 8661/1-1 
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TABLET PC SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1260 adet Tablet 

PC kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130 - TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8635/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Emniyet Genel 

Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı) ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilişim 

malzemesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8636/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TONER SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif 

Cins ve Miktar Toner (KISIM-1: HP marka tonerler; KISIM-2: Canon marka tonerler) kuruluşça 
hazırlanan Teknik Özelliklerine ve Malzeme Listesinde yer alan marka/modeline uygun olarak, 
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 
iç piyasadan satın alınacaktır. 

 
İHALE ŞARTNAME BEDELİ 

Tüm Kısımlara Katılımlar İçin 140,00.- TL 
KISIM - 1 HP marka tonerler 140,00.- TL 
KISIM - 2 Canon marka tonerler 100,00.- TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte Teknik Özellikler Listesini, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 
istenilen marka/modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 
veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8637/1-1 
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520 ADET HEPSİ BİR ARADA BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 520 Adet Hepsi Bir Arada Bilgisayar teknik 

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

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi, ihale ek şartlar listesinin ve marka/modelinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8638/1-1 
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EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT SATIŞI YAPILACAKTIR 
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünden: 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT SATIŞI “Kapalı Teklif Usulü” ile teklif 

alma ve uygun teklif verenler arasında “Açık Arttırma Usulü” ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin  
a) Adresi : BİLKENT PLAZA A/1 -A/2 BLOK 4.CADDE 

06800 BİLKENT ÇANKAYA/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 297 21 04 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : -  
d) İlgili personelin  
    adı, soyadı ve ünvanı : P. Özlem GÖLPUNAR / Uzman 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Aşağıda Tablo halinde verilen 4 Adet Ekonomik 

Ömrünü Doldurmuş Taşıt Satışı  
Sıra No Aracın Plakası Cinsi Markası/ Tipi Modeli/Renk 

1 06 VYZ 58 Otomobil Toyota Corolla (STW) 1997/ Gri 
2 06 VYZ 53 Otomobil Toyota Corolla (STW) 1997/Gri 
3 06 GCS 35 Otomobil Renault Megane (STW) 2000/Gri 
4 06 KHC 46 Otomobil Tofaş Kartal (STW) 1998/Gri  

b) Bulunduğu yer : BOTAŞ Genel Müdürlüğü Bilkent/ANKARA 
c) Teslim süresi : İstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel 

tatil günleri hariç her gün BOTAŞ mesai saatlerinde 
teslimat yapılacaktır. Alıcı ihale sonucu kazandığı 
taşıt/taşıtların tamamını şartnamede belirtilen süre 
içinde bedelini yatırdığı tarihten itibaren 20 gün 
içerisinde BOTAŞ’ın garajından çıkarmak zorundadır. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Bilkent 

Plaza A2 Blok Bilkent / Ankara 
b) Tarihi ve saati : 18.10.2016 Saat 14:00 
4 - İhaleye ilişkin bilgiler:  
a) BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde bulunan toplam 4 Adet Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 

Taşıt Satışı, BOTAŞ İkmal Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile teklif alma ve uygun 
teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır. 

b) İhaleye ilişkin şartname; 
BOTAŞ Genel Müdürlüğü Mühendislik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı Bilkent Plaza 

A1 BlokKat:2 Bilkent / ANKARA adresinde görülebilir ve şartname bedeli 50,00 TL. BOTAŞ 
Genel Müdürlüğü'nün Vakıfbank Bilkent Şubesi nezdindeki TR 270001500158007292005690 
nolu hesabına yatırılarak şartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin edilir. 

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi 
numarasını yazdırmak zorundadırlar.) 

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
c) Teklifler, 18.10.2016 tarih ve saat 14:00’e kadar BOTAŞ Genel Müdürlüğü 

Haberleşme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Postada oluşabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir. 

d) Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif verdikleri her bir araç için 500,00 TL. 
(Beşyüz Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiş veya eksik teminat 
verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

e) İhale, 18.10.2016 günü saat: 14:00’de BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda 
başlayacak, Haberleşme Servisine teslim edilen Kapalı Zarflar, Komisyon tarafından teslim 
alınacak, zarfların açılması sonrasında, Şartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren şahıs veya 
firmalar ile aynı gün Açık Arttırma yapılacaktır. 8564/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde topladaki taşınmazlar 
“satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

SATIŞA KONU VARLIK 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

BEDELİ (TL) 

İHALE 
ŞARTNAMESİ VE 

TANITIM 
DOKÜMANI 
BEDELİ (TL) 

SON TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 
KINDAM MAHALLESİ, 4210 

ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 VE 15 NO.LU 

PARSELLERDE KAYITLI 
TOPLAM 6.033,00 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

40.000 100 15/12/2016 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 
KINDAM MAHALLESİ, 4212 

ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 VE 10 
NO.LU PARSELLERDE KAYITLI 

TOPLAM 4.036,00 M2 
YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

25.000 100 15/12/2016 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 
KINDAM MAHALLESİ, 4213 

ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 VE 13 NO.LU PARSELLERDE 
KAYITLI TOPLAM 5.487,00 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

35.000 100 15/12/2016 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 
KINDAM MAHALLESİ, 4214 
ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VE 9 

NO.LU PARSELLERDE KAYITLI 
TOPLAM 3.850,00 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

25.000 100 15/12/2016 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 
KINDAM MAHALLESİ, 4215 

ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 7 VE 8 NO.LU 
PARSELLERDE KAYITLI 

TOPLAM 3.868,00 M2 
YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

25.000 100 15/12/2016 
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SATIŞA KONU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ (TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ VE 

TANITIM 

DOKÜMANI 

BEDELİ (TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

KINDAM MAHALLESİ, 4216 

ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 VE 13 NO.LU PARSELLERDE 

KAYITLI TOPLAM 5.434,00 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

35.000 100 15/12/2016 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

KINDAM MAHALLESİ, 4217 

ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 VE 14 NO.LU 

PARSELLERDE KAYITLI 

TOPLAM 5.872,00 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

40.000 100 15/12/2016 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

KINDAM MAHALLESİ, 4220 

ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 VE 

13 NO.LU PARSELLERDE 

KAYITLI TOPLAM 5.278,00 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA İLE 12 

NO.LU PARSELDE KAYITLI 

400,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 

ARSANIN 279/400 

ORANINDAKİ HİSSESİ 

35.000 100 15/12/2016 

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli 

görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 

açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden 

fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez. 

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve 

tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 
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4 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin; 
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri 
Türk Lirası, 

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 
TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 
TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim 
Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması 
yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun 
İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

5 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi 
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe 
kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme 
süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

6 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli 
ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde; 

Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara 
borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit 
taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla 
birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza 
tarihinden itibaren yıllık %10 (yüzdeon) oranında basit faiz uygulanacaktır. 

7 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 
ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden 
araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla 
yükümlüdürler. 

8 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 
9 - Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı 

fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 8656/1-1 
————— 

DÜZELTME İLANI 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 6446 sayılı Kanunun 18/5 maddesi çerçevesinde; 
Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan ve ayrıntıları ihale şartnamesinde 
belirtilen EÜAŞ’a ait Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının özelleştirilmesi amacıyla 
ihale edileceği 03/10/2016 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur. 

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati; 21/11/2016 
günü saat 17:00 olarak değiştirilmiştir. 8657/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığından:  

 
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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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

 
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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Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

2 Ekim 2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmi Gazete’nin 91. Sayfasında 8572 numaralı ile 

yayımlanan ilanda, ada numarası 8036 olması gerekirken, 8063 olarak yayımlanmıştır. 

İlgililere duyurulur. 8572/1-1 

—— • —— 

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 HATAY 
Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri 

uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

DUYURULUR. 

Rektörlük : 0-326- 221 33 17-18 

 

BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ 

ANABİLİM DALI UNVANI DRC. ADET NİTELİKLERİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ     

TAYFUR ATA SÖKMEN 

TIP FAKÜLTESİ 

    

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

    

HALK SAĞLIĞI PROFESÖR 1 1 

Hatay bölgesinde halk sağlığı 
sorunları konusunda çalışmış 

olmak 

ZİRAAT FAKÜLTESİ     

BİTKİ KORUMA 

BÖLÜMÜ 

    

FİTOPATOLOJİ PROFESÖR 1 1 

Mikoloji ve meyve ağaçları 
hastalıkları konusunda 

çalışmış olmak 

BEDEN EĞİTİMİ VE 

SPOR 

YÜKSEKOKULU 

    

ANTRENÖRLÜK 

EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

    

SPOR SAĞLIK 

BİLİMLERİ 
DOÇENT 1 1 

Spor biyomekaniği alanında 

çalışmış olmak 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I. NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 18.00/329 A.E.K. 
Toplantı Tarihi ve No : 22.09.2016 - 187 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.09.2016 - 3618 ANKARA 
Çankırı İli, Merkez, Aşağıyanlar Köyü ile Eldivan İlçesi, Oğlaklı Köyü sınırları arasında 

Derekaya Mevkiinde Çankırı Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Aşağıyanlar 
Höyüğünün 1. Derece arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 25.07.2016 gün ve 718 sayılı yazısı, Çankırı Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünün 27.05.2016 gün ve E: 1680 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 
06.06.2016 gün ve E:420032sayılı yazısı, İlbank Genel Müdürlüğünün 31.05.2016 gün ve 
E:13235 sayılı yazısı, Çankırı İl Özel İdaresinin 26.05.2016 gün E:3133 sayılı yazısı okundu, 
ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Çankırı İli, Merkez, Aşağıyanlar Köyü ile Eldivan İlçesi, Oğlaklı Köyü sınırları arasında 
Derekaya Mevkiinde Çankırı Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Aşağıyanlar 
Höyüğünün ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları gösterildiği şekilde 1.Derece arkeolojik 
sit olarak tescil edilmesine, kaçak kazı çukurlarının Müze müdürlüğü denitiminde 
kapatılabileceğine, kaçak kazıların önlenmesi amacıyla gerekli emniyet tedbirlerin ilgili 
Kurumlarca alınmasına 

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 
658 sayılı ilke kararının 1.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının 
Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2016/9204 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti ve Brüksel-Başkent

Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyeti Arasında Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9211 Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Arasındaki Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun
Hafifletilmesi Fonuna (CCR) İlişkin Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9225 Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı
Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmaya Ek Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2016/9227 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği
Programının Uygulama Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/9155 İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak

İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kalkınma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kalkınma Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
2016/9115 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
2016/9261 Boş Bulunan Rekabet Kurulu Üyeliğine Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atama Hakkında Karar 
— Başbakan Yardımcılığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Millî Savunma ile Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
2016/9160 Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Uyarınca

Uygulama Yapılan Rezerv Yapı Alanları ile İlgili Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği
–– Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Giresun Üniversitesi Giresun İli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/09/2016 Tarihli ve 7026 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2016 Tarihli ve 6500 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


