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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN USUL VE 

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av Turizmi

Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Av turizmi izin belgesi başvurusu talebi içerir dilekçe ile yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

14/4/2016 29684



Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU PATENT VEKİLLERİ VE MARKA

VEKİLLERİ MESLEK KURALLARI VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün

adları ile ilgili danışmanlık yapma ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru sahipleri

adına işlem yapma yetkisinde olan patent vekilleri ve marka vekillerinin meslek kurallarına,

Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kuruluna, disiplin cezasını gerektirir fiillerin tespitinde izle-

necek yönteme ve disiplin konusundaki diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün

adları ile ilgili danışmanlık yapma ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru sahipleri

adına işlem yapma yetkisinde olan patent vekilleri ve marka vekilleri hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka

Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 ve 30/A maddelerine dayanılarak hazır-

lanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Disiplin Kurulu: Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulunu,

b) Kanun: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanunu,

c) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,

ç) Marka vekili: Marka, coğrafi işaret, geleneksel ürün adı ve tasarım konularında da-

nışmanlık yapma ve bu konularda Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yet-

kisinde olan gerçek veya tüzel kişileri,

d) Patent vekili: Patent, faydalı model, tasarım ve entegre devre topoğrafyaları konu-

larında danışmanlık yapma ve bu konularda Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem

yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri,

e) Sicil: Kurum tarafından, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı tutulan Pa-

tent Vekilleri Sicili ve Marka Vekilleri Sicilini,

f) Tüzel kişi vekil: İşletme konusunun patent vekilliği veya marka vekilliği faaliyetini

kapsadığı, gerçek kişi vekil veya vekiller tarafından temsil edilen, Türkiye Cumhuriyeti ka-

nunlarına göre kurulmuş limited veya anonim şirketi,

g) Vekil: Patent vekili veya marka vekili olan gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Yönetim Kurulu: Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Vekillik Meslek Kuralları

Vekillik meslek kuralları

MADDE 5 – (1) Vekillik meslek kuralları aşağıda sayılmıştır:
a) Vekil mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda

olup görevini kötüye kullanamaz.
b) Vekil, iş sahiplerine güvenilir bir vekil olarak hizmet sunmak, müvekkillerinin çı-

karları doğrultusunda, objektif bir şekilde, kendi kişisel duygularını ya da çıkarlarını gözet-
meksizin bağımsız bir vekil olarak davranmak zorundadır.

c) Vekil, zamanının ve yeteneklerinin yetmediğini baştan bildiği bir işi kabul edemez.
ç) Vekil, herhangi bir talep olmaksızın salt kendine iş sağlamak amacıyla, muhtemel

müvekkillere saldırgan bir pazarlama yöntemiyle yaklaşamaz.
d) Vekil, işyerinde, yazışmalarda ve tanıtım araçlarında ya da başka herhangi bir yerde

kamuyu yanıltacak bilgilere yer veremez.
e) Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla vekil, gerçek ve tarafsız olması, dü-

rüstlük ile meslek sırrına uygunluk gibi temel ilkelere uyumlu olması koşuluyla genel olarak
reklam yapma hakkına sahiptir. Ancak, müvekkilinin açıkça izni olmaksızın kimliğini açıkla-
mak, kurumların açıkça izni olmaksızın adını ve logosunu kullanmak, müvekkilinin talimatı
dışında sınai mülkiyet haklarının alım satımını veya pazarlığını yapmak, meslektaşlarıyla haksız
rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir
başka siteye yönlendirecek internet kısa yollarını kullanmak reklam hakkının kapsamı dışın-
dadır.

f) Vekil, mevzuatın öngördüğü veya müvekkilinin bilmesi gereken konularda müvek-
kilini zamanında, tam ve doğru bir şekilde bilgilendirmek zorundadır.

g) Vekil, geçici bir süre için dahi olsa mesleğini ifa edemez hale geldiği takdirde veya
verdiği hizmetleri geri çekmek istemesi halinde müvekkillerini derhal bilgilendirmek ve mü-
vekkillerinin çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler almak zorundadır.

ğ) Vekil, gerek kendisine tevdi edilen görevleri gerekse başka şekilde öğrenmiş olduğu
müvekkile ilişkin bilgileri açıklamamakla ve sır saklamakla yükümlüdür. Vekilin bu sorumlu-
luğu vekâlet ilişkisi sona erdikten sonra da devam eder. Vekilin bu sorumluluğu, müvekkiline
karşı olduğu gibi temsil etmediği halde kendisine bilgi vermiş olan kişilere karşı da bulunmak-
tadır.

h) Vekil, kendi hizmeti karşılığı dışında müvekkilinden herhangi bir ücret talep edemez.
ı) Vekil, müvekkiline yüklendiği iş ile ilgili görüşünü açıklayabilir. Ancak iş veya işle-

min sonucuna yönelik hiçbir taahhütte bulunamaz.
i) Vekil, her türlü iş ilişkisinde meslek dayanışmasına ve onuruna uymayan davranış-

lardan kaçınmak zorundadır.
j) Hiçbir vekil, bir meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikte açıklama yapamaz.
k) Hiçbir vekil, bir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki düşüncesini

kamuoyuna açıklayamaz. Bu konudaki şikayetlerin mercii yalnız Kurumdur.
l) Vekil, hali hazırda başka bir vekil tarafından ele alındığını bildiği veya bilmesi ge-

rektiği belli bir dosya hakkında, dosya sahibinin bağımsız bir görüş alma veya vekilini değiş-
tirme isteğini açıkça beyan etmiş olması dışında, dosya sahibiyle görüş alışverişinde bulunamaz.
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m) Vekil ile takip edilen bir dosyada, başka bir vekilin dosyanın takibi konusunda bir
talimat alması halinde, yeni vekil dosyanın takibiyle görevli halihazırdaki vekile yazı ile bilgi
verir. Halihazırdaki vekil ise dosyanın takibi için gerekli tüm belgeleri gecikmeden yeni vekile
iletir.

n) Vekil, sınai mülkiyet konularında uzmanlaşacak olan bir çalışanının doğru ve uygun
eğitilmesi görevini üstlenmek zorundadır.

o) Vekil, Kurum çalışanları ile olan ilişkilerinde meslek onuruna ve nezaket kurallarına
uygun tutum ve davranışlarda bulunmak zorundadır.

ö) Vekil, Kurum adına yazılı veya sözlü hiçbir açıklamada bulunamaz.
p) Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik

yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kul-
lananlar, gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz.

(2) Vekilin meslek kurallarını bildiği kabul edilir. Hiçbir vekil, vekillik meslek kuralları
hakkında bilgisi olmadığını mazeret olarak ileri süremez ve meslek kurallarının ihlalini mü-
vekkilden aldığı talimatlara atıfta bulunarak haklı gösteremez.

(3) Vekil, yanında çalışanların da birinci fıkrada sayılan meslek kurallarına uyması ko-
nusunda gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmaması vekilin
meslek kurallarını ihlali olarak kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin

Disiplin cezaları ve ceza uygulanacak fiiller

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan vekillik meslek kurallarına
uymayan tutum ve davranışlarda bulunanlar ile vekilliğin gerektirdiği görevleri yapmayanlar
hakkında uygulanacak disiplin cezaları aşağıda belirtilmiştir:

a) Uyarma: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda daha dikkatli dav-
ranılması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışta
bulunan vekiller hakkında uyarma cezası uygulanır.

b) Kınama: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda kusurlu olunduğunun
yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası alıp da iki yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunan
veya vekilliğin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya Kurum nezdinde yürütülen
herhangi bir işlemde menfaati zıt olan taraflara vekillik edenler hakkında kınama cezası uygulanır.

c) Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma: Üç aydan az ve bir yıldan çok olma-
mak üzere vekillik faaliyetinden yasaklanmadır. Kınama cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı
gerektiren fiilde bulunan veya vekâletname aslına aykırı örnek ile vekillik hak ve yetkilerini
kullanan veya Kuruma ait unvan, internet alan adı ya da diğer tanıtma vasıtalarını iltibasa mey-
dan verecek şekilde kullanan vekiller hakkında geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma
cezası uygulanır.

ç) Vekillikten çıkarma: Vekillik faaliyetinden süresiz olarak yasaklanmadır. Geçici ola-
rak vekillik faaliyetinden alıkoyma cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde
bulunanlar hakkında vekillikten çıkarma cezası uygulanır. Kesinleşmiş bir disiplin kararı so-
nucunda patent vekilliğinden veya marka vekilliğinden çıkarılanlar bir daha patent vekili veya
marka vekili olamaz.
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(2) Bir vekilin aynı ya da farklı fiillerine ilişkin olarak birden çok şikâyetin bulunması

durumunda, bunlar birleştirilebilir, ancak her bir şikâyet ayrı ayrı karara bağlanır.

(3) Disiplin Kurulunun aldığı kararlar Kurum internet sitesinde yayınlanabilir, şikâyet

eden veya edilenin kimlik bilgilerinin açıklanması hususunda ilgili tarafın açık rızası aranır.

Disiplin Kurulu

MADDE 7 – (1) Disiplin Kurulu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir üye,

Kurumdan üç üye ile mesleğini en az beş yıl bilfiil icra eden ve Disiplin Kurulunca verilen bir

kararla Kanunun 30/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen cezalardan birini almamış olan

patent vekillerinden veya marka vekillerinden üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

Aynı sayıda ve aynı esasla yedek üye belirlenir. Tüm üyeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

tarafından üç yıl için atanır. Kurum Başkanı, patent vekilleri veya marka vekilleri arasından

seçilecek üyeleri Bakanlığa önerirken en fazla üyeye sahip iki ticaret odası ile en fazla üyesi

bulunan vekillikle ilgili iki dernekten görüş alır.

(2) Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkan yardım-

cısı başkanın bulunmadığı zamanlarda Disiplin Kuruluna başkanlık eder. Disiplin Kurulu, Ku-

ruma yapılan şikâyetleri değerlendirmek üzere en az dört üyenin hazır bulunmasıyla toplanır.

Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulun-

duğu taraf üstün sayılır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan üyelikten ayrılan

üyelerin yerlerine yedek üyeler getirilir.

(3) Disiplin Kurulu üyelerinden biri hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fık-

rasının (d) bendinde belirtilen bir suçtan dolayı kamu davası açılmışsa dava sonuna kadar bu

üye toplantılara katılamaz ve yerine yedek üye getirilir.

(4) Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyenin, toplantı tarihinden

önce mazeretini bildirmesi gerekir. Toplantıya katılmayan üye vekaleten temsil edilemez. Ma-

zereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan veya seçilme yeterliğini kaybeden üyenin

üyeliği sona erer ve yerine yedek üye getirilir.

(5) Kurumu temsil eden yedek üyeler ile marka ve patent vekillerini temsil eden yedek

üyeler, kendi içinde ve sıralı şekilde gruplandırılır. Asil üyenin bu maddenin üçüncü fıkrası

veya 8 inci madde uyarınca toplantıya katılamaması durumunda, bu üyenin yerine aynı gruptaki

birinci yedek üye toplantıya çağrılır. Birinci yedek üyenin bu çağrıdan itibaren yedi gün içinde

toplantıya katılamayacak olduğunu bildirmesi veya hiçbir bildirimde bulunmaması halinde, sı-

rasıyla diğer yedek üyelerin toplantıya çağrılması aynı usul ve esasla yapılır. Asil üyenin üye-

liğinin sona ermesi durumunda, bu üyenin yerine aynı gruptaki birinci yedek üye Disiplin Ku-

rulunda görev almak üzere çağrılır. Birinci yedek üyenin bu çağrıdan itibaren yedi gün içinde

Disiplin Kurulunda görev alamayacak olduğunu bildirmesi veya hiçbir bildirimde bulunmaması

halinde, sırasıyla diğer yedek üyelere çağrı aynı usul ve esasla yapılır. Bakanlığı temsil eden

asil üyenin bu maddenin üçüncü fıkrası veya 8 inci madde uyarınca toplantıya katılamaması

durumunda Bakanlığı temsil eden yedek üye toplantıya çağrılır. Bakanlığı temsil eden asil üye-

nin üyeliğinin sona ermesi durumunda, bu üyenin yerine Bakanlığı temsil eden yedek üye Di-

siplin Kurulunda görev almak üzere çağrılır.

(6) Disiplin Kurulunun sekretarya hizmetleri Kurum tarafından yürütülür.
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Disiplin Kurulu üyelerinin toplantılara katılamayacağı durumlar
MADDE 8 – (1) Disiplin Kurulu üyesi, soruşturma konusunun, şikâyetçinin veya so-

ruşturulanın kendisiyle, boşanmış olsa dahi eşiyle, üçüncü dereceye kadar, bu derece dâhil,
kan ve kayın hısmıyla veya ekonomik ya da yönetsel ilişki içinde olduğu biriyle ilgili olması
halinde ilgili konunun görüşüldüğü toplantıya katılamaz ve yerine yedek üye çağrılır.

Şikâyet ve soruşturma
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında vekiller hakkındaki şikâyetler, şikâyet

eden ve edilenin kimlik bilgileri belirtilerek, şikâyet gerekçeleri ve delilleriyle birlikte yazılı
ve imzalı olarak Kuruma yapılır. Disiplin Kurulu, şikâyetin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren
otuz gün içinde öncelikle şikâyet ile ilgili bir disiplin soruşturması açılmasına yer olup olma-
dığına karar verir.

(2) Disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına karar verildiği takdirde gerekçeli
karar, karar tarihinden itibaren bir hafta içinde şikâyetçiye gönderilir.

(3) Disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği takdirde, şikâyet dilekçesi ile ekleri
karar tarihinden itibaren bir hafta içinde hakkında şikâyet yapılan vekile gönderilir ve savunma
yapabilmesini teminen tebliğ tarihinden itibaren yedi günden az olmamak üzere süre verilir.
Bu süre içinde savunmasını yapmayan vekil, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin
Kurulu, gerekli gördüğü takdirde şikâyet ile ilgili tanıkları dinlemek ve taraflardan ek bilgi ve
belge istemek suretiyle şikâyetin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde nihai
kararını verir.

(4) Aynı olaydan dolayı vekil hakkında hukuk mahkemesinde devam eden bir dava ol-
ması veya soruşturmaya ya da kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin soruşturmasını gecik-
tirmez. Vekile ceza mahkemesi tarafından bir ceza verilmesi veya verilmemesi hali, ayrıca di-
siplin cezası verilmesine engel olmaz.

(5) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamındaki cezaların soruşturmanın tamamlandığı
günden itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Disiplin Kurulunca 6 ncı maddenin bi-
rinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca verilen cezalar gecikmeksizin, (c) ve (ç) bentleri
uyarınca verilen cezalar ise aynı gün Kuruma bildirilir ve Sicile işlenir. Disiplin Kurulunun ni-
hai kararı, taraflara gecikmeksizin tebliğ edilir.

(6) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Disiplin Kurulu ka-
rarlarına karşı idari yargıya başvurulabilir. Açılan davalarda husumet Kuruma yöneltilir.

Zamanaşımı
MADDE 10 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında sayılan fiil ve halleri işleyenler

hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği andan itibaren üç ay içinde soruşturmaya
başlanmadığı, her halde cezayı gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde
disiplin cezası verilmediği takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 10/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 431 VİDALAR-AHŞAP İÇİN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2017/4)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı TS 431 (Ağustos 2015) standardının revizyonunun

uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard; ahşap için kullanılan vidaların tarifini, sınıflandırma ve

özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.
(2) Bu standard, yonga levha cıvatasını/vidasını kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve 2/5/2012
tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alan-
da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 431 (Şubat 2001) “Cıvatalar-Ahşap İçin” standardı iptal edilmiştir.

Yerine TSE Teknik Kurulunun 27/8/2015 tarihli toplantısında kabul edilerek revizyonu hazır-
lanan TS 431 (Ağustos 2015) “Vidalar-Ahşap İçin” standardı, imalat ve piyasaya arz safhala-
rında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS 431 (Ağustos 2015) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve

piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS 431 (Ağustos 2015) standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa

Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere
uygulanmaz.

(2) Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Dü-
zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve
esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 431 (Ağustos 2015)
standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını
tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekil-
mesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS 431 (Ağustos 2015) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 30/6/2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi

Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/59-60) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE
HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ

(İHRACAT: 2017/4)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hiz-
met ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ve 1/7/1964 tarihli ve 488
sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun
ek 1 inci maddelerine istinaden ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz
kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası uygulaması suretiyle ihracatı
arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazar-
larını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile

döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve
esaslarının belirlenmesi ve yürütülmesini kapsar.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Belgeli ihracat kredileri: Dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası

belgesi kapsamında; ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve
faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,

c) Belgesiz ihracat kredileri: Herhangi bir belge ile bağlantılı olmaksızın ihracatın fi-
nansmanı amacıyla kullanılan kredileri,

ç) Dar Mükellef Firma: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellefiyetleri tayin ve tes-
pit edilen firmaları,

d) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler: 488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi ve 492
sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi çerçevesinde belirlenen ve vergi, resim ve harç istisnasından
yararlandırılan hizmet ve faaliyetleri,

e) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya ana ortaklığın %50’sinden fazla
hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak/ortakları veya diğer grup firmaları veya iştirakleri
vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari
%50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sini seçme hakkına veya
yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sine sahip olduğu işletmeyi,

f) İhracat: Bir malın yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şe-
kilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Bakanlıkça
ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri,

g) İhracat sayılan satış ve teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve vergi, resim ve
harç istisnası ile ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,

ğ) İhracat taahhüdü: Belgeli ve belgesiz ihracat kredileri, transit ticaretin finansmanında
kullandırılan krediler ile bunlarla ilgili işlemlerde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlan-
mak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme yükümlülüğünü,
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h) İhracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi: Belgesiz ihracat kredilerinde, ihracı taahhüt
edilen malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde
ihracatının yapılmasını; ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faali-
yetlerde mal ve hizmet bedelinin tahsil edilmesini; transit ticaretin finansmanında kullanılan
kredilerde ise, transit ticaret faaliyetiyle ilgili gelirin tahsil edilmesini,

ı) Ortak Girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin arala-
rında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

i) Taahhüde sayılabilecek döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı
hizmet ve faaliyetlerin sonucunda bankalara satışı yapılan döviz ile mal ve hizmet bedeline sa-
yılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,

j) Tam mükellef firma: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellefiyetleri tayin ve tes-
pit edilen firmaları,

k) Tam mükellef imalatçı firma: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellefiyetleri tayin ve
tespit edilen ve üretim faaliyetinde bulunan firmaları,

l) Uluslararası ihale: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların
ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihaleyi,

m) Vergi resim harç istisnası belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazan-
dırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkan sağ-
layan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı
MADDE 4 – (1) Vergi, resim ve harç istisnası kapsamında;
a) İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile

transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla bankalarca kullandırılan her türlü sevk
öncesi ve sevk sonrası krediler (Türk Eximbankın fon temini işlemleri, bu banka tarafından
aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca
Türk Eximbanka açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Koruma
hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil)
ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi,

b) İhracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil),
faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sa-
yılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları
bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbankın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlem-
leri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları
paralar ve kambiyo işlemleri,

c) Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili
işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler,

ç) İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslim-
ler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler se-
bebiyle düzenlenen kağıtlar,

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ihdas edilen Banka ve Si-
gorta Muameleleri Vergisinden, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ihdas
edilen Damga Vergisinden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınan
harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı
Kanuna göre alınan hal rüsumundan müstesnadır.
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(2) Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar, ihracat
sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç is-
tisnasından yararlandırılabilmesi için Bakanlıktan belge alınması zorunludur. Bu çerçevede
kullandırılan krediler ve uygulanan istisnalar belgeye kaydedilir. Bunun dışındaki hususlarda
vergi, resim ve harç istisnası, ilgili kurum ve kuruluşlarca resen uygulanır ve herhangi bir belge
ile irtibatlandırılmaz.

(3) Vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılması için belge alınmasının zorunlu ol-
duğu durumlarda belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından
sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere vergi, resim ve harç istisnası uy-
gulanmaz.

Belgesiz işlemler
MADDE 5 – (1) Aşağıda yazılı işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara

(gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki
halinde işlem yapan kuruluşlarca resen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.

a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (ihracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki
kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere
ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel
bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dahil),

b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki,
c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar,
ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması,
d) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı,
e) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden

ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali
ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali,

f) Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat,
g) Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kulla-

nılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker
fabrikalarından alımı.

(2) Vergi, resim harç istisnası belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek
taahhütnameler ile bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l)
ve (o) bentlerinde sayılan işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki teminatlar
ve ihale kararlarına, söz konusu faaliyet ve işlemlerin ilgili bentlerde belirtilen niteliklerin ta-
mamını aynı anda taşıması kaydıyla, belge aranmaksızın resen vergi, resim ve harç istisnası
uygulanır.

Belgeli işlemler
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz

kazandırıcı hizmet ve faaliyetler çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak
isteyen firmalar, Bakanlığa müracaat ederek dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim
harç istisnası belgesi almak zorundadırlar. Vergi, resim harç istisnası, belgenin geçerlilik süresi
içerisinde ve belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla uygulanacak olup, belge müracaat
tarihi ile belge tarihi arasında yapılan işlemlere istisna uygulanmaz. Ancak, bu süre içerisinde
gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetler taahhüde sayılır.

(2) İhracat işlemleri; dahilde işleme izin belgesi kapsamında ve bu belgenin geçerlilik
süresi içerisinde, ihracat amaçlı olmak kaydıyla; yapılan ithalat ile yurt içinde hammadde, yar-
dımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemesi alımları ve bunlarla ilgili verilecek
her türlü teminat mektupları ile diğer işlemlerdir.
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(3) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler;
a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırım-

lardan ve Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların
ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana yüklenici fir-
maların (alt yükleniciler hariç);

1) Tam mükellef firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, ya-
bancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları teslim,
hizmet ve faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere
bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve
teslimleri,

2) Dar mükellef firma olması halinde, söz konusu firmanın bu işte kullanacağı mal ve
malzemeyi üreten tam mükellef imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dahil) yapacakları
satış ve teslimleri,

3) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı halinde, tam mükellef firmaya kendi faali-
yeti oranında, diğer firmaya ise (2) numaralı alt bendi çerçevesinde tam mükellef firmaların
üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

4) Yukarıda belirtilen (1), (2) ve (3) numaralı alt bentler çerçevesinde proje sahibi kamu
kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara proje süresince yapılacak teknik müşavirlik, mü-
hendislik ve benzeri hizmet satışları,

b) Savunma sanayii, güvenlik veya istihbarat alanında,
1) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma, güvenlik veya istihbarat alan-

ları ile ilişkili projeleri üstlenmiş tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik veya
istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef ima-
latçı firmaların yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve
onarım hizmetleri,

2) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca savunma, güvenlik veya istihbarat alanları açısın-
dan önem arz ettiği belirtilen savunma, güvenlik ve istihbarata yönelik her türlü platform, sis-
tem, yazılım, araç ve gereçlerini üreten tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik
veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef
imalatçı firmaların ülkenin savunma, güvenlik veya istihbaratı ile ilgili kamu kurum ve kuru-
luşlarına yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve onarım
hizmetleri,

3) Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen firmalara, tam mükellef imalatçı
firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

4) Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen işleri yüklenen firmanın dar
mükellef firma olması halinde, tam mükellef imalatçı firmaların bu firmaya üreterek yapacak-
ları satış ve teslimleri,

c) Tam mükellef imalatçı firmaların, Bakanlıkça yayımlanan Tebliğ eki yatırım malları
listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

ç) Tam mükellef imalatçı firmaların, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında monte edil-
memiş haldeki aksam ve parçaları ithal edebilecek firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam ve
parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

d) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen tam mükellef
firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri,

e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya
yurt dışı taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri,
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f) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerinin yurda
getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,

g) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve
mühendislik hizmetleri,

ğ) Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya
yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı veri-
lecek sağlık hizmetleri,

h) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm
faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,

ı) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçek-
leştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı gemi, uçak
veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm
kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları,

i) Tam mükellef firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt dışında
mağaza açılması veya işletilmesi,

j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından
rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle ilgili üretim faaliyetleri,

k) Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü
veya görüntüsüz haber satışları,

l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve Bakanlıkça belirlenen
yatırım malları, sınai mamuller ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan tam mükellef
imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

m) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan ya-
bancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim
eden tam mükellef imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve
kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen tam mükellef müteahhit firmaların
faaliyet ve teslimleri,

n) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen
projeleri üstlenen kurum, kuruluş veya şirketler (bunlar tarafından yurt içinde projenin yürü-
tülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık gerçekleştirilen şirketler dahil) tarafından proje kapsa-
mında verilen yapım ve teslim işlerini yüklenen firmaların (alt yükleniciler hariç);

i) Tam mükellef olması halinde, bunların yapacakları teslim ve hizmetleri ile tam mü-
kellef imalatçı firmaların bu firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

ii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, tam mükellef fir-
manın ortaklığı oranında gerçekleştireceği teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı fir-
maların bu firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

o) Kamu özel işbirliği kapsamında tesis yapımı ve yenilenmesi işlerini üstlenen tam
mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri,

ifade eder.
(4) Bu maddede belirtilen ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet

ve faaliyetlerden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi ve 492 sayılı Harçlar
Kanununun ek 1 inci maddesine istinaden yayımlanan İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı
Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde yer almayanları,
damga vergisi ve harç istisnasından yararlandırılmaz.

(5) Belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin
ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemler ile bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlara damga
vergisi ve harç istisnası uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzen-
lenmiş belgeye sahip olması şarttır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi

Müracaatların değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Firmaların, vergi resim harç istisnası belgesi almak üzere Ek-1’de be-

lirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından
ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Bakanlıkça,
Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda vergi resim harç istisnası belgesi
düzenlenebilir. Belge düzenlenmesi durumunda, düzenlenen belgenin bir nüshası firmaya gön-
derilir. Ayrıca, düzenlenen belgeye ilişkin bilgiler, elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasına gönderilir.

(2) Vergi resim harç istisnası belgeleri ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil
etmez.

Belge süresi ve ek süreler
MADDE 8 – (1) Vergi resim harç istisnası belgelerinin süreleri azami 24 (yirmidört)

aydır. Ancak, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (e), (g), (i), (j), (l), (m)
ve (n) bentleri kapsamındaki belgelerin süresi proje süresi kadar, Türk Eximbank tarafından
proje bazında kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin belgelerde ise belge süresi vade
süresine paralel olarak tespit edilebilir. Ayrıca, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının
(d) ve (o) bentleri çerçevesinde düzenlenen belgelerin süresi yatırım projesi süresi kadardır.

(2) Süre başlangıcı, vergi resim harç istisnası belgesinin tarihidir. Ayrıca, belge kapsa-
mında ilk istisnanın uygulandığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere vergi resim harç is-
tisnası belgesi süresi uzatılabilir.

(3) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l), (m), (n)
ve (o) bentleri kapsamındaki belgelere ihale makamının, 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının
(i) bendi kapsamındaki belgelere ilişkin projelere ise Türk Eximbank’ın uygun görüşü alınarak
belge konusu iş tamamlanıncaya kadar ek süre verilebilir. Ayrıca bu Tebliğin 6 ncı maddesinin
üçüncü fıkrasının (c) ve (ç) bendi kapsamındaki belgelere, gerekli bilgi ve belgelerle Bakanlığa
müracaat edilmesi halinde, belge süresinin bitimini müteakip belge konusu iş tamamlanıncaya
kadar ek süre verilebilir.

(4) Gerekli bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, belge süresinin bi-
timini müteakip belge konusu işe ait hukuki ve mali işlemler sonuçlanıncaya kadar belge sü-
resinin uzatılması kaydıyla, istisna uygulamasına devam edilir. Ancak, bu durum kredi vade-
sinin uzatılması anlamına gelmez. Nakdi kredilerde kredi süresi, bu süre ile paralel olarak uza-
tılmaz ve kredi tasfiye edilememiş ise süreyi aşan zaman diliminde istisna uygulanmaz.

(5) Firmaların, bu madde kapsamındaki ek sürelerden yararlanabilmesi için belge süresi
sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmekte olup, belirtilen
süre dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmez.

(6) Belge süresi bitiminden sonra yapılan süre uzatımları belge bitim tarihinden itibaren
hüküm ifade eder.

Belgenin revizesi
MADDE 9 – (1) Vergi resim harç istisnası belgeleri, ilgili firmanın müracaatına istina-

den belge ihracat taahhüdü kapatılıncaya kadar Bakanlıkça revize edilebilir.
İhracat taahhüdünün kapatılması
MADDE 10 – (1) Vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri; belge

süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi kay-
dıyla, Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen
usuller çerçevesinde, anılan Bankanın ilgili şubesi tarafından kapatılır. Kapatma işlemi firmaya
ve ilgili vergi dairesine bildirilir. Ayrıca belgenin kapatıldığı bilgisi Bakanlığa elektronik or-
tamda gönderilir.
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(2) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsa-
mında düzenlenen belgelerin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında Katma Değer Vergisi hariç
satış fiyatı esas alınır.

(3) Belge ihracat taahhütleri kapatılırken, döviz karşılığı yapılan ihracat sayılan satış
ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde satış ve/veya teslimat belgesi ile döviz
alım belgesinin veya satış ve/veya teslimat bedeli yabancı paranın ilgilinin hesabına alacak
kaydedildiğine dair üzerinde vergi resim harç istisnası belgesinin tarih ve sayısının da yer aldığı
banka dekontunun veya iş bitirme belgesinin Türk Lirası karşılığı yapılan ihracat sayılan satış
ve teslimlerde ise satış ve/veya teslimat belgesinin ibrazı aranır. Ayrıca, Türk Lirası karşılığı
yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlere ilişkin düzenlenen vergi resim harç istisnası belgele-
rinde satış ve/veya teslimat belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası döviz satış kuru esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belgeli İhracat Kredilerinde Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Vergi, resim ve harç istisnasının süresi
MADDE 11 – (1) Belgeli ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yarar-

lanma süresi, Bakanlıkça düzenlenecek dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç
istisnası belgesi süresi (ek süreler dahil) kadardır.

Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı
MADDE 12 – (1) Taahhüt edilen ihracat gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması,

ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.
(2) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finans-

manında kullanılan krediler için vergi resim harç istisnası belgesinin; ihracat ve ihracat sayılan
satış ve teslimlere yönelik gümrük muafiyetli mal ithali için ithalatın finansmanında kullanılan
kredilerde ise dahilde işleme izin belgesinin düzenlenmesi gerekir. Dahilde işleme izin belgesi
ve/veya vergi resim harç istisnası belgesinin düzenlenmesinden önce veya belge süresinden
sonra, belgeyle ilgili yapılan işlemlere istisna uygulanmaz.

(3) Belge kapsamında aynı anda kullanılacak kredilerin toplamı, belgede kayıtlı ihracat
taahhüdünü, kredilerin adat (gün x kredi tutarı) toplamı ise belgede kayıtlı taahhüt tutarı ile
belge süresinin çarpımı sonucu bulunacak adat toplamını aşamaz. Döviz kredisinin döviz olarak
kullandırılması halinde ise, kullandırılan kredi tutarı taahhüdün %75’ini geçemez. Bu durumda,
ihracat taahhüdünün tamamının gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

(4) Belge konusu faaliyetle ilgili olarak düzenlenen garanti ve teminat mektupları, da-
hilde işleme izin belgesi kapsamındaki ithalata ilişkin gümrük idarelerine hitaben düzenlenen
teminat mektupları, ithalat akreditifinin açılması sırasında düzenlenen genel kredi sözleşmeleri
ile yurt içinden mal alımına ilişkin teminat ve garantiler, belge kapsamında kullanılan kredilerin
teminatı için düzenlenen garanti ve teminat mektupları ile Kambiyo Mevzuatı hükümleri saklı
kalmak kaydıyla ihracat alacağının ihracatçı tarafından kredi veren veya ihracat kredi
sigortası/garantisi yapan kuruluşa temlikine ilişkin temliknameler; teminat hükmünde oldu-
ğundan, herhangi bir limite bağlı olmaksızın vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.

(5) Ancak, belge kapsamında yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde, işin yapıldığı ülkeye
üçüncü ülkeden mal sevkiyatına ilişkin açılan akreditiflerde, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü
aşılamaz.

İhracat taahhüdünün kapatılması
MADDE 13 – (1) Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kre-

dilerinin ihracat taahhütleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve
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faaliyetlerden elde edilen ve belgede taahhüt edilen gelirlerle kapatılır. Ancak, ihracat sayılan
satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde (aynı holding veya grup bünye-
sinde yer alan pazarlama şirketleri vasıtasıyla yapılan satışlar hariç) aracı ihracatçı kabul edilmez.

(2) Bu çerçevede, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kre-
dilerinin ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi;

a) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finans-
manında kullanılan kredilerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca vergi resim harç is-
tisnası belgesinin,

b) İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlere yönelik gümrük muafiyetli mal ithali
için düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ithalatın finansmanında kullanılan
kredilerde ise, Bakanlık taşra teşkilatında yer alan Bölge Müdürlüklerince dahilde işleme izin
belgesinin,

ihracat taahhüdünün kapatıldığını gösteren taahhüt kapatma bildirim yazılarına istina-
den, ilgili banka tarafından sonuçlandırılır.

(3) Vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında kullanılan kredinin belge ihracat ta-
ahhüdünden az kullanılmış olması halinde, kullanılan krediye tekabül eden tutarın gerçekleş-
tirilmesi yanında, kredi işlemleri dışında vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılmış ise,
belgede kayıtlı ihracat taahhüdü ile kullanılan kredi tutarı arasındaki farkın asgari %10’u tuta-
rında taahhüdün gerçekleştirilmesi gerekir. Bu tutar, kredi dışındaki işlemler için yararlandırılan
vergi, resim ve harç istisnaları toplamından az olamaz. Kredi kullanılmaması durumunda ise,
yararlandırılan vergi, resim ve harç istisnası toplamının altında kalmamak kaydıyla belgede
kayıtlı ihracat taahhüdünün %10’unun gerçekleştirilmesi gerekir.

(4) Belgeli ihracatta uygulanan istisnalar; her işlem için sıra numarası, tarihi, kredi mik-
tarı (döviz olarak kullanılan döviz kredilerinde düşüm 1/3 fazlası ile yapılır) ve bakiye kısım
belirtilerek dahilde işleme izin belgesi veya vergi resim harç istisnası belgesine kaydedilir ve
uygulanan vergi, resim ve harç istisnaları, istisnayı uygulayan kurum ve kuruluşlarca ilgilinin
bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Belgesiz İhracat Kredileri, Transit Ticaret İşlemleri ile Transit Ticaretin
Finansmanında Kullandırılan Kredilerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Vergi, resim ve harç istisnasının süresi ve ek süreler
MADDE 14 – (1) Belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından ya-

rarlanma süresi 24 (yirmi dört) aydır. Ayrıca, ilgili firma tarafından taahhüt edilen ihracatın
%50’sinin gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka ta-
rafından 6 (altı) ay uzatılır. Gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla kullanılan kredilerde
(hazır gemi hariç) ise gemi inşa faaliyetinin %50’sinin tamamlandığının Deniz Ticaret Oda-
sından alınan ekspertiz raporuyla tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka
tarafından 6 (altı) ay uzatılır.

(2) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması ile transit ticaretin finansma-
nında kullandırılan kredilerin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi transit ticaret
alış bedelinin transfer tarihinden itibaren 18 (on sekiz) aydır. Ancak transit ticaret alış bedelinin
vadeli akreditif vasıtasıyla ödendiği işlemlerde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma
süresi, transit ticaret işlemlerinin başlangıcından itibaren 18 (on sekiz) aydır.

Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı
MADDE 15 – (1) Belgesiz ihracat kredileri, kredi vadesinin 14 üncü ve 17 nci madde-

lerde belirtilen süreler içerisinde kalması kaydıyla, vergi, resim ve harç istisnasından yararlan-
dırılır. Bu sürelerin aşılması durumunda, aşılan süre içerisinde tahakkuk eden vergi, resim ve
harçlara istisna uygulanmaz.
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(2) Taahhüt edilen ihracat gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması, ihracat taah-
hüdünü ortadan kaldırmaz. Transit ticaretle ilgili işlemlerde ise transit ticaret satış bedeli tahsil
edilmeden kredi riskinin kapatılması, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.

(3) Kredi vadesi, krediye ilişkin taahhüt süresine paralel olarak ilgili banka tarafından
uzatılabilir. Vadenin uzatılmaması veya orijinal kredi vadesinin kısa olması sebebiyle kredi ris-
kinin birinci fıkrada belirtilen sürelerden önce kapatılması halinde ise, bu süreler içinde yapılan
işlemler istisnadan yararlandırılır ve gerçekleştirilen ihracat taahhüde sayılır. Belgesiz ihracat
kredileri ile ilgili olarak alınan gayri nakdi krediler herhangi bir limite bağlı olmaksızın vergi,
resim ve harç istisnasından yararlandırılır.

(4) Alış ve satış bedelleri arasında aleyhte farkın olduğu transit ticaret işlemlerinde,
aleyhte farka tekabül eden kısma istisna uygulanmaz.

İhracat taahhüdünün kapatılması
MADDE 16 – (1) Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri; Bakanlığın

uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen usuller çerçe-
vesinde, krediyi kullanan firma; ana ortaklıksa kendisinin ve/veya grup firması, grup firmasıysa
kendisinin ve/veya ilgili olduğu ana ortaklık ve/veya ilgili olduğu ana ortaklığın diğer grup fir-
maları tarafından gerçekleştirilen ihracatı tevsik eden gümrük beyannamelerine istinaden ilgili
banka tarafından kapatılır.

(2) İmalatçı ihracatçı firmalar, taahhüt ettikleri ihracatı bizzat ve/veya grup firmaları
ve/veya ilgili olduğu ana ortaklık aracılığıyla yapabilecekleri gibi başka bir ihracatçı aracılığıyla
yapabilirler. Bu firmaların üretim tesislerinin başka bir firmaya kiralanmış veya devredilmiş
olması halinde ise, imalatçı ihracatçı firmaların kullandıkları kredilerin taahhütleri üretim te-
sisini kiralamış veya devralmış olan firma tarafından kiralama veya devir işleminden sonra
gerçekleştirilen ihracat ile kapatılabilir.

(3) İmalatçı olmayan ihracatçı firmaların kullandıkları kredilerin taahhütleri, Dış Ticaret
Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihracat hariç
olmak üzere, aracı ihracatçı firmalar tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılamaz. Sektörel
Dış Ticaret Şirketleri tarafından kullanılan kredilerin taahhütleri ise şirket ortağı olan imalatçı
ihracatçı firmalar tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılabilir.

(4) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithalatın finansmanı amacıyla döviz kredisi
kullandırılmış olması halinde; üzerinde dahilde işleme izin belgesi sayısı ve/veya satır kodu
kayıtlı olan gümrük beyannamesi konusu ihracatın, ithalat bedelinin transferinde kullanılan
kredinin 1/3 fazlasına faiz ve komisyonlar ile varsa diğer masrafların ilavesiyle bulunacak tu-
tarına tekabül eden kısmı, belgesiz ihracat kredisinin ihracat taahhüdüne sayılmaz.

(5) İlgili banka tarafından, kullandıracakları kredilere ilişkin ihracat taahhüdü hesapla-
nırken (Türk Lirası ihracat kredileri hariç), ana para ile birlikte faiz, komisyon ve diğer mas-
raflar da hesaplamaya dahil edilir.

(6) Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan transit ticaret işlemleri ile transit
ticaretin finansmanında kullandırılan kredilerin ihracat taahhütleri transit ticaret faaliyetinden
elde edilen gelirlerle kapatılır.

(7) Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan transit ticarete ilişkin taahhüt ka-
patma işlemleri istisnayı uygulayan banka tarafından sonuçlandırılır.

(8) İhracat taahhüdünün kapatılması için ilgililerce, transit ticaret alış bedelinin transfer
tarihinden, transit ticaret alış bedelinin vadeli akreditif vasıtasıyla ödendiği işlemlerde ise transit
ticaret işlemlerinin başlangıcından itibaren en geç 18 (on sekiz) ay içinde alış ve satışa ilişkin
faturalar ile satış bedelinin tahsil edildiğini gösterir belgenin (döviz alım belgesi veya satış be-
delinin ilgilinin hesabına alındığına dair banka yazısı) istisnayı uygulayan bankaya ibrazı ge-
rekir.
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(9) Transit ticaretin finansmanı için kullandırılan kredilere ilişkin ihracat taahhüdü he-
saplanırken (Türk Lirası olarak kullandırılan krediler hariç) ana para ile birlikte faiz, komisyon
ve diğer masraflar da hesaplamaya dahil edilir.

(10) Taahhüt kapatma sırasında transfer edilen transit ticaret alış bedelinin, tahsil edilen
satış bedelinden fazla olması halinde eksik tahsil edilen oranda uygulanan istisnaların tahsili
için kapatmayı yapan bankaca gerekli işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Genel Hükümler

Mücbir sebep ve fevkalade haller
MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hallerin vergi resim

harç istisnası belgesi ve belgesiz ihracat kredilerinin süresi içinde vukuu halinde, ihracat süresi
(ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren 8 inci ve 14 üncü maddelerde belirtilen sürelere ilave
olarak ek süre verilebilir;

a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın (Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri, İtfaiye Müdürlükleri veya
ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),

b) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması veya durdurulması
(firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile),

c) Grev ve lokavt (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden alınacak yazı ile),
ç) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede Devletçe konulan yasaklar ile harp ve abluka hali,
d) Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması (Mahkeme Kararı ile),
e) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
f) Karşılığı ihracat süresi içerisinde yerine getirilmediği için prefinansman hükümlerine

tabi hale gelen peşin döviz ile ilgili ihracatın yapılamaması (ithalatçı firmadan ihracatın belir-
lenen süreden daha geç yapılmasının istenildiğine dair alınan yazı veya diğer haklı sebeplere
ilişkin bilgi ve belge ile).

(2) Firmaların mücbir sebep ve fevkalade hallerden yararlanabilmesi için; vergi resim
harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde
Bakanlığa, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma sü-
resinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat etmeleri gerekir. Belir-
tilen süreler dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmez.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki mücbir sebep ve fevkalade haller Ba-
kanlıkça, diğer bentlerdeki mücbir sebep ve fevkalade haller ise, ilgili banka tarafından belir-
lenir.

(4) İlgili bankaca krediye ilişkin ihracat taahhüdü süresi, mücbir sebep ve fevkalade
hale ilişkin ilgili kamu kurumundan alınacak belgede belirtilen süreler dikkate alınarak ve 1
(bir) yılı geçmemek üzere uzatılabilir. 1 (bir) yılı aşan süre talepleri ise, ilgili bankanın onayı
olması halinde Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle sonuçlandırılır.

(5) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mücbir sebep ve fevkalade haller yalnız
süre uzatımlarında dikkate alınır, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.

(6) Vergi resim harç istisnası belgesi ve belgesiz ihracat kredisi kapsamında mücbir se-
bep ve fevkalade hallere istinaden ek süre verilmesi halinde, bu ek süreler içinde yapılan iş-
lemler taahhüde sayılır ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.

Vergi resim harç istisnası belgesinin iptali
MADDE 18 – (1) Vergi resim harç istisnası belgesi, ilgili firmanın talebi üzerine Ba-

kanlıkça iptal edilir.
(2) Bu Tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili genelgeleri hükümlerine

uyulmadığının, vergi resim harç istisnası belgesinin düzenlenmesi ve revizesi için ibraz edilen
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bilgi ve belgeler ile belge kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun ve ilgili belge
üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge Bakanlıkça iptal edilir ve ilgililer hak-
kında kanuni işlem yapılır.

(3) Ayrıca, vergi resim harç istisnası belgesi ihracat taahhüdünün kapatılması için bu
Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sürede ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şu-
besine müracaat edilmemesi halinde, bu hususun anılan Banka tarafından Bakanlığa elektronik
ortamda gönderilmesini müteakip, belge Bakanlıkça iptal edilir.

(4) İptal edilen belge kapsamında uygulanan istisnaların 19 uncu madde hükmü çerçe-
vesinde iptal işlemi, ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine ve istisnaların tahsil
edilmesi için ilgili vergi dairesine bildirilir.

(5) Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde vergi resim harç istisnası belge-
sinin iptaline ilişkin olarak belge sahibine yapılan tebligatı müteakip 3 ay içerisinde Bakanlığa
başvurulması halinde, söz konusu belgenin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen (mü-
eyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) iptal işlemi geri alınabilir.

Müeyyide
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğe istinaden uygulanan istisnaların gerçekleştirilmeyen ih-

racat taahhüdüne tekabül eden kısımları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(2) Vergi resim harç istisnası belgesinin iptal edilmesi halinde; belge kapsamında uy-
gulanan istisnalar, 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(3) Kapatma esnasında ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun anlaşıl-
ması durumunda, bu belge kapsamı ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslim veya
döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyete tekabül eden istisnalar birinci fıkra hükümleri çerçeve-
sinde geri alınır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. İnceleme veya soruşturma sonucunda
sahtecilik veya tahrifat fiili sabit olan belge sahibi firma adına 1 (bir) yıl süreyle vergi resim
harç istisnası belgesi düzenlenmez.

(4) Bu Tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili genelgelerine uymayan,
yanlış işlem yapan, belgelerin ilgiliye ait orijinal nüshasına gerekli meşruhatı kaydetmeden iş-
lem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde
gecikmelere sebep olan kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken
ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak
213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Denetim
MADDE 20 – (1) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin

her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir, ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile ban-
kalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

(2) Vergi, resim ve harç istisnaları ile ilgili işlemler; ihracatla ilgili işlem yapan tüm ka-
mu kurum ve kuruluşları, bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktoring şir-
ketleri, sigorta şirketleri, noterler ve diğer kuruluşlar tarafından bu Tebliğ hükümleri ve Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası genelgelerinde yer alan esaslar dahilinde yürütülür.

Belgeli işlemlerde hizmet ve faaliyetin devri veya gerçekleştirilememesi
MADDE 21 – (1) Belge sahibi firma tarafından belge konusu döviz kazandırıcı hizmet

ve faaliyetin tüm hak ve yükümlülükleri ile diğer bir firmaya veya ortak girişime devredilmesi
ve bu durumun ihale makamı tarafından uygun görülmesi halinde, devralan firma, belge konusu
faaliyetin kalan kısmı için, bu Tebliğin 7 nci maddesi çerçevesinde yeni bir vergi resim harç
istisnası belgesi almak üzere ihale makamından alınacak işin kalan bedelini ve süresini belirtir
yazı ile birlikte Bakanlığa müracaat edebilir. Bu durumda devreden firmanın vergi resim harç
istisnası belgesine ilişkin ihracat taahhüdü bu Tebliğin 10 uncu ve 19 uncu maddesi hükümleri
çerçevesinde kapatılır. Bu durumda, belgeli ihracat kredisi kullanılması halinde bu Tebliğin 13 üncü
maddesi hükmü saklıdır.
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(2) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetin ortak girişim tarafından üstlenildiği durum-
larda, ortaklıktan ayrılan firma olması ve bu durumun ilgili ihale makamı tarafından uygun gö-
rülmesi halinde, ortaklığa dahil olan yeni firma olup olmadığına bakılmaksızın, yeni ortaklık,
işin kalan kısmı için bu Tebliğin 7 nci maddesi çerçevesinde yeni bir vergi resim harç istisnası
belgesi almak üzere ihale makamından alınacak işin kalan bedelini ve süresini belirtir yazı ile
birlikte Bakanlığa müracaat edebilir. Bu durumda eski ortaklığa ait vergi resim harç istisnası
belgesine ilişkin ihracat taahhüdü, ortaklıktan ayrılan firma için, ortaklıktaki payı oranında ger-
çekleşmeyen kısma müeyyide uygulanarak bu Tebliğin 10 uncu ve 19 uncu maddesi hükümleri
çerçevesinde kapatılır. Bu durumda, belgeli ihracat kredisi kullanılması halinde bu Tebliğin 13
üncü maddesi hükmü saklıdır.

(3) Belge kapsamındaki işin, belge sahibi firma tarafından, bu firmanın da dahil olduğu
bir ortak girişime devredilmesi veya söz konusu işi yüklenen belge sahibi ortak girişime yeni
bir veya birkaç ortak eklenmesi ve bu durumların ilgili ihale makamı tarafından uygun görül-
mesi halinde ilgili belge geçerliliğini korur ve yalnızca belge üzerinde unvan değişikliği yapılır.

(4) Sözleşme imzalandıktan sonra, belge sahibi firmanın herhangi bir kusurunun bu-
lunmaması halinde, idare tarafından söz konusu işin yapımından veya tamamlanmasından vaz-
geçilmesi veya ihalenin iptal edilmesi veya ihaleye ilişkin düzeltici işlem tesis edilmesi gibi
sebeplerle, belge konusu faaliyetin gerçekleştirilmesinin tamamen veya kısmen imkansız hale
geldiği durumlarda, belge sahibi firma, ilgili idareden alınacak durumu tevsik eden yazı ile bir-
likte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesine taahhüt kapatma müracaatında
bulunur. Bu durumda müracaat konusu vergi, resim ve harç istisnası belgesi, nakdi kredi veya
teminat mektubu kullanılmadığının ve belge kapsamında daha önce uygulanan müeyyidelerin
tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla, gerçekleşme değerine bakılmaksızın müeyyidesiz olarak
kapatılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki
MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin izin ve talimat vermeye,

özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları
idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

(2) Bu Tebliğ ile ilgili olarak Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasınca bankalara gönderilen genelgeler bu Tebliğ kapsamında değerlendirilir.

(3) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), vergi resim harç istisnası belgesine yönelik
olarak tesis edilen iptal işlemlerini (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) geri al-
maya yetkilidir.

Uygulama ve atıflar
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre

kullanılan belgesiz ihracat kredileri, transit ticaretin finansmanında kullandırılan krediler ve
düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri ile vergi resim harç istisnası belgeleri kendi mevzuat
hükümlerine tabidir. Ancak, henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış belgeler ile transit ticaretin
finansmanında kullandırılan krediler ve belgesiz ihracat kredilerine bu Tebliğin lehe olan hü-
kümleri uygulanabilir.

(2) 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden iti-
baren,

a) Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak ihaleye çıkıl-
mış olması uluslararası ihale için tek başına yeterli olmayıp, uluslararası ihaleden bahsedebil-
mek için söz konusu ihaleye yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla
ortak girişim olarak teklif vermiş olması gerekmektedir.
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b) Vergi, resim ve harç istisna belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faa-
liyet konusu işin ihale tarihinin 9/8/2016 tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumun-
da, ilgili başvuruya istinaden işbu Tebliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çer-
çevesinde belge tanzim edilir.

c) Uluslararası ihalelerden;
(i) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesine istinaden pazarlık usulü ile

gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ihaleye
davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,

(ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine istinaden belli istekliler ara-
sında ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak
girişimin ön yeterlik değerlendirmesine başvurmasını takiben ön yeterlik değerlendirmesi so-
nucunda idarece teklif vermeye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,

(iii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine istinaden açık ihale usulü
ile gerçekleştirilenlerde yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla
ortak girişim olarak teklif vermesi

gerekmektedir.
(3) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (n) ve (o) bentlerinde düzenlenen

faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası, 6728 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin bi-
rinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri uyarınca Kanunun yayımı tarihi olan 9/8/2016 tarihinden iti-
baren yapılan proje ve işlere uygulanacaktır. Söz konusu bentlerde yer alan proje ve işlere iliş-
kin olarak istisna uygulanabilmesi için, 9/8/2016 tarihinden itibaren ilk defa yapılan bir proje
veya iş olması ya da mevcut projelerin 9/8/2016 tarihinden itibaren ihale edilen kısmına ilişkin
olması gerekmektedir.

(4) Mevzuatta, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat,
Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğe (İhracat: 2008/6) yapılmış olan atıflar bu Teb-
liğe yapılmış sayılır.

Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce belge süresi sona ermiş

veya bu Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde iptal edilmiş vergi, resim ve
harç istisnası belgelerine (belge kapsamında müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla)
bu Tebliğin yayım tarihini takip eden üçüncü ayın son iş gününe kadar gerekli bilgi ve belgelerle
birlikte Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, bu Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası
çerçevesinde ek süre verilebilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 24 – (1) 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat,

Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğin;
a) 18 inci maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2018 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA

VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ihracat ve ihracata ilişkin işlemler ile diğer döviz

kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun

ek 2 nci ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddeleri çerçevesinde
ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygula-
masının usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ uygulamasında;
a) Döviz Kazandırıcı Faaliyet: 488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi ve 492 sayılı Ka-

nunun ek 1 inci maddesi uyarınca, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde sayılan ihracat ve ihracata
ilişkin işlemler ile 5 inci maddesinde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetleri,

b) Tam ve Dar Mükellef: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre tayin ve tespit
edilen mükellefleri,

c) Uluslararası İhale: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların
ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen iha-
leyi,

ç) Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi: Döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek ama-
cıyla damga vergisi ve harç istisnası uygulanabilmesi için alınması ve ibraz edilmesi gereken,
vergiye tabi kâğıdın düzenlendiği veya harca konu işlemin yapıldığı tarihte geçerli Ekonomi
Bakanlığınca düzenlenen belgeyi,

d) Yerli Firma: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
kurulmuş ve vergi uygulamaları bakımından Türkiye’de tam mükellef olan firmaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İstisnanın Kapsamı ve Uygulama Esasları

İhracat işlemleri
MADDE 4 – (1) İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla;
a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (ihracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki

kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere
ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel
bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dâhil),

b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki,
c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar,
ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması,
d) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı,
e) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden

ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali
ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali,
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f) Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat,
g) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenin geçerli olduğu süre içerisinde ya-

pılan ithalat veya yurt içi alımlar,
ğ) Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kulla-

nılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabri-
kalarından alımı,

ile ilgili işlemler harçtan ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (gümrük idare-
lerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisinden istisna olacaktır.

Diğer döviz kazandırıcı faaliyetler
MADDE 5 – (1) Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan diğer

döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde
belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kâğıtlara damga vergisi, yapılan iş-
lemlere harç istisnası uygulanır.

a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırım-
lardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların
ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana yüklenici fir-
maların (alt yükleniciler hariç);

i) Tam mükellef olması hâlinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para
ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve faa-
liyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını
yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,

ii) Dar mükellef olması hâlinde, söz konusu firmanın bu işte kullanacağı mal ve mal-
zemeyi üreten tam mükellef imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dâhil) yapacakları
satış ve teslimleri,

iii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı hâlinde, tam mükellef firmaya kendi faa-
liyeti oranında, diğer firmaya ise (ii) alt bendi çerçevesinde tam mükellef firmaların üreterek
yapacakları satış ve teslimleri,

iv) Yukarıda belirtilen (i), (ii) ve (iii) alt bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu ku-
rumları ile bu projeleri üstlenen firmalara proje süresince yapılacak teknik müşavirlik, mühen-
dislik ve benzeri hizmet satışları.

b) i) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma, güvenlik veya istihbarat
alanları ile ilişkili projeleri üstlenmiş tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik
veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef
imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım
ve onarım hizmetleri,

ii) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca savunma, güvenlik veya istihbarat alanları açı-
sından önem arz ettiği belirtilen savunma, güvenlik ve istihbarata yönelik her türlü platform,
sistem, yazılım, araç ve gereçlerini üreten tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik
veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef
imalatçı firmaların ülkenin savunma, güvenlik veya istihbaratı ile ilgili kamu kurum ve kuru-
luşlarına yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve onarım
hizmetleri,

iii) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen firmalara, tam mükellef imalatçı fir-
maların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

iv) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen işleri yüklenen firmanın dar mükellef
firma olması hâlinde, tam mükellef imalatçı firmaların bu firmaya üreterek yapacakları satış
ve teslimleri.
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c) Tam mükellef imalatçı firmaların, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen yatırım malları
listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

ç) Tam mükellef imalatçı firmaların, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında monte edil-
memiş haldeki aksam ve parçaları ithal edebilecek firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam ve
parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

d) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen tam mükellef
firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri.

e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya
yurt dışı taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri.

f) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin yurda
getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri.

g) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve
mühendislik hizmetleri.

ğ) Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya
yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı veri-
lecek sağlık hizmetleri.

h) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm
faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları.

ı) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçek-
leştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı gemi, uçak
veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm
kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları.

i) Tam mükellef firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt dışında
mağaza açılması veya işletilmesi.

j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından
rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle ilgili üretim faaliyetleri.

k) Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü
veya görüntüsüz haber satışları.

l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve Ekonomi Bakanlığı
tarafından belirlenen yatırım malları, sınai mamuller ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri
kazanan tam mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

m) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan ya-
bancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim
eden tam mükellef imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve
kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen tam mükellef müteahhit firmaların
faaliyet ve teslimleri.

n) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen
projeleri üstlenen kurum, kuruluş veya şirketler (bunlar tarafından yurt içinde projenin yürü-
tülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık gerçekleştirilen şirketler dâhil) tarafından proje kapsa-
mında verilen yapım ve teslim işlerini yüklenen firmaların (alt yükleniciler hariç);

i) Tam mükellef olması halinde, bunların yapacakları teslim ve hizmetleri ile tam mü-
kellef imalatçı firmaların bu firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

ii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı şeklinde olması hâlinde, tam mükellef fir-
manın ortaklığı oranında gerçekleştireceği teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı fir-
maların bu firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

o) Kamu özel iş birliği kapsamında tesis yapımı ve yenilenmesi işlerini üstlenen tam
mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri.
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Uygulamaya ilişkin esaslar
MADDE 6 – (1) Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan

faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş “Dahilde İşleme İzin Belgesi”; 5 inci maddesinde sa-
yılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş “Vergi, Resim, Harç İs-
tisnası Belgesi”nin ibrazı üzerine, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması
şartıyla ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aran-
maksızın resen damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.

(2) Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra,
belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere harç ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen
kağıtlara damga vergisi istisnası tatbik edilmez.

(3) İstisna uygulaması belgede yer alan esaslar dikkate alınarak yürütülür.
(4) Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere

ilişkin işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara belgenin geçerlilik süresi içe-
risinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.

(5) Ancak Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde ve-
rilecek taahhütnameler ile Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g),
(j), (l) ve (o) bentlerinde sayılan işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki te-
minatlar ve ihale kararlarına, söz konusu faaliyet ve işlemlerin ilgili bentlerde belirtilen nite-
liklerin tamamını aynı anda taşıması kaydıyla, belge aranmaksızın resen damga vergisi ve harç
istisnası uygulanır.

(6) Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi, belge sahibinin ihale makamı ile yapacağı iş-
lemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası sağlaya-
cak olup, belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin
ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara dam-
ga vergisi ve harç istisnası uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak dü-
zenlenmiş belgeye sahip olması şarttır. Belge sahibi firmanın mal, malzeme veya hizmet temin
ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemlerde her iki işlem tarafının da o işle ilgili belgesinin
bulunmaması durumunda, söz konusu muamelelere damga vergisi ve harç istisnası uygulanmaz.

(7) 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden iti-
baren, yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak ihaleye çıkılmış
olması uluslararası ihale için tek başına yeterli olmayıp, uluslararası ihaleden bahsedebilmek
için söz konusu ihaleye yabancı firmanın da teklif vermiş olması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yaptırımlar

İşlem yapan kuruluşların sorumluluğu
MADDE 7 – (1) Yukarıdaki bölümlerde belirtilen hususlarda damga vergisi ve harç is-

tisnasını uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar (noter, tapu, gümrük, ihaleyi yapan kurum
veya kuruluş vb.), bu Tebliğde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde herhangi bir makam veya
merciden istisnaya dair yazı talep edilmeksizin damga vergisi ve harç istisnasını resen tatbik
edeceklerdir. Ancak, bu Tebliğdeki açıklamalara rağmen istisna kapsamında bulunup bulun-
madığı hususunda tereddüde düşülen konularda ilgili vergi dairesi başkanlıklarından/defter-
darlıklardan görüş alınması mümkündür.

(2) Damga vergisi ve harç istisnası uygulayarak işlem yapan kuruluşlar ile iş yaptıran
kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu işlere ilişkin olarak düzenlenen kağıt ve yapılan işlemlerle
ilgili olup, istisna uygulaması sebebiyle ilgililerine ödettirilmeyen veya ödeme sırasında tevkif
edilmeyen damga vergileri ile alınmayan harca ilişkin olarak, işlemin yapıldığı veya vergiye
konu kağıdın düzenlendiği tarihi takip eden 30 (otuz) gün içinde bu Tebliğin Ek-1’inde yer
alan “Damga Vergisi ve Harç İstisnasından Yararlananlara Ait Bildirim” doldurularak, adına
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işlem yapılan ihracatçı veya diğer döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında istisnadan yararla-
nan firmaların gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bildirilir.
Bu bildirime, döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen Vergi, Resim, Harç İstis-
nası Belgesi ya da Dahilde İşleme İzin Belgesinin bir örneği de eklenir.

(3) Gümrük, tapu ve notere gidilmeksizin ilgili kişi ve kuruluşlar arasında düzenlenen
kağıtlara ilişkin olup istisna hükmü gereğince ödenmeyen damga vergisi tutarları, kağıdın dü-
zenlenmesini takip eden 30 gün içinde işlem yapan taraflarca aynı esaslar dahilinde ilgili vergi
dairesine bildirilir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Vergi, Resim, Harç İstisnası Belge-

sinin iptal edilmesi veya iptal işleminin kaldırılması halinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından
bu durum işlem tarihini takip eden 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirilir.

(2) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında döviz kazandırıcı faaliyetlerin gerçekleş-
tirilmesi veya gerçekleştirilmemesi halinde, varsa gerçekleşmeme oranı da belirtilmek suretiyle,
Ekonomi Bakanlığı tarafından bu durumun tespit edildiği tarihi izleyen 30 gün içinde ilgili
vergi dairesine bildirilir.

(3) Yukarıda belirtilen hususlarda vergi dairesine yapılacak bildirimlerde ilgilinin adı,
soyadı veya unvanı, vergi kimlik numarası, ikametgahı veya kanuni ve iş merkezi, döviz ka-
zandırıcı faaliyetin türü, belgenin adı, sayısı ile gerekli görülen diğer hususlara yer verilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak işlemler
MADDE 9 – (1) Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi kapsamında döviz kazandırıcı

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi halinde, varsa gerçekleşmeme oranı
da belirtilmek suretiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bu durumun tespit
edildiği tarihi izleyen 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirilir.

(2) Yukarıda belirtilen hususlarda vergi dairesine yapılacak bildirimlerde ilgilinin adı,
soyadı veya unvanı, vergi kimlik numarası, ikametgahı veya kanuni ve iş merkezi, döviz ka-
zandırıcı faaliyetin türü, belgenin adı, sayısı ile gerekli görülen diğer hususlara yer verilir.

Vergi daireleri tarafından yapılacak işlemler
MADDE 10 – (1) Vergi daireleri, istisnaya konu işlemi yapan kuruluşlarca Tebliğin 7 nci,

8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde gönderilen bildirimleri, mükel-
leflerin tarh dosyalarında saklayacaklardır. İlgili kuruluşlarca yapılacak bildirimler dikkate alı-
narak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılacak tarhiyat-
larda, mükelleflerin tarh dosyalarındaki bildirim ve kayıtlar esas alınır.

Mükelleflere uygulanacak yaptırımlar
MADDE 11 – (1) Döviz kazandırıcı faaliyetlerde;
a) Alınmayan damga vergisi ve harç tutarının, döviz kazandırıcı faaliyetlerin gerçek-

leşmeyen kısmına isabet eden tutarı,
b) Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgelerinin iptal edil-

miş olması durumunda, alınmayan damga vergisi ve harç tutarları
213 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.
(2) Gecikme faizi, kağıdın düzenlendiği veya işlemin yapıldığı tarihten başlayarak he-

saplanır.
İşlem yapan kuruluşlara uygulanacak yaptırımlar
MADDE 12 – (1) Damga vergisi ve harç istisnasına konu işlemi yapan ancak 30 günlük

sürede gerekli bildirimde bulunmayan sorumlular adına 213 sayılı Kanunun 352 nci maddesi
uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir.

(2) 488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi ve 492 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi ile
bu Tebliğ kapsamına girmediği halde söz konusu Kanunlar ve bu Tebliğ gerekçe gösterilerek
damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilen işlemleri yapan kuruluşlar (noter, tapu, gümrük,
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ihaleyi yapan kurum veya kuruluş vb.), alınmayan damga vergisi ve harç tutarları ile bunlara
ilişkin faizlerin ödenmesinden istisnadan yararlananlarla birlikte müteselsilen sorumlu olacak-
lardır.

(3) İstisnaya konu işlemi yaptığı halde gerekli bildirimde bulunmayan kuruluşlar ile iş-
lem ve faaliyetin gerçekleşmediğinin tespiti üzerine bu durumu süresinde bildirmeyen kuru-
luşlar, döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmemesi veya belge şartlarına uyulmadığının tespiti
halinde, 213 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde istisnadan yararlananlardan ceza ve gecikme
faizi ile birlikte tahsil edilmesi gereken damga vergisi ve harç tutarlarından müteselsilen so-
rumlu olacaklardır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar ve Son Hükümler

Diğer hususlar
MADDE 13 – (1) 6728 sayılı Kanunla değişmeden önceki; 488 sayılı Kanunun ek 2 nci

ve 492 sayılı Kanunun ek 1 inci maddelerine istinaden yayımlanan Tebliğler kapsamında ihracat
veya diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce dü-
zenlenmiş bulunan Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi
mükelleflerin, belge süresinin bitimine kadar yapacakları işlemler ve bu işlemlerle ilgili dü-
zenledikleri kağıtlar için belgede yazılı tutarla sınırlı olmak üzere damga vergisi ve harç istis-
nası uygulamasına devam edilir.

(2) 6728 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden önce yapılan uluslararası
ihale konusu işlere ilişkin olarak, Kanunun yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çer-
çevesinde Ekonomi Bakanlığınca verilecek Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine istinaden
damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.

(3) Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) ve (o) bentlerinde düzenlenen faa-
liyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası, 6728 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (c) ve (ç) bentleri uyarınca Kanunun yayımı tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren
yapılan proje ve işlere uygulanacaktır. Söz konusu bentlerde yer alan proje ve işlere ilişkin ola-
rak istisna uygulanabilmesi için, 9/8/2016 tarihinden itibaren ilk defa yapılan bir proje veya iş
olması ya da mevcut projelerin 9/8/2016 tarihinden itibaren ihale edilen kısmına ilişkin olması
gerekmektedir.

Yetki
MADDE 14 – (1) 6728 sayılı Kanunla değişik 488 sayılı Kanunun ek 2 nci ve 492

sayılı Kanunun ek 1 inci maddelerinin altıncı fıkraları uyarınca, söz konusu maddelerin 1 inci
ve 2 nci fıkralarında yer alan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilave olarak döviz kazandırıcı diğer
faaliyetleri, belge kapsamında istisna uygulanacak işlem ve faaliyetlerin aşamaları ile diğer
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birlikte yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 15 – (1) 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz

Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri
No:1) ve söz konusu Tebliğde değişiklik yapan Tebliğler yürürlükten kaldırılmış olup 9/8/2016
tarihinden önceki dönemlere ilişkin ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetler bakımından
söz konusu Tebliğler geçerliliğini koruyacaktır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 9/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2010/371 

KARAR NO : 2016/429 

DAVACI : K.H. 

SANIK : YAġAR UYSAL: Ġdris ve Nazmiye oğlu, 06/07/1955 doğumlu, 

Bursa, KeleĢ, Dağdibi nüfusunda kayıtlı. Mehmet Akif Ersoy Mah. 

Gürel Sk. No: 15/A Yıldırım/BURSA adresinde oturur. 

  (TC Kimlik No: 23146517942) 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, BiliĢim Sistemleri Banka veya Kredi 

Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 

SUÇ TARĠHĠ : 31/03/2008 

SUÇ YERĠ : EYÜP 

KARAR TARĠHĠ : 28/12/2016 

Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı bulunan sanık YaĢar Uysal hakkında Mahkememize 

açılan kamu davasının yapılan duruĢmaları sonucunda verilen karar gereğince, 

1 - Sanık YaĢar UYSAL'ın Resmi Belgede Sahtecilik suçundan fiil ve eylemine uyan 

5237 sayılı TCK. 204/1 maddesi uyarınca suçun iĢleniĢ biçimi gözönüne alınarak takdiren 2 YIL 

HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın yargılama safhasındaki davranıĢları lehine indirim sebebi sayılarak, 5237 sayılı 

TCK. 62 maddesi uyarınca cezasında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın 1 YIL 8 

AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA; 

Takdiren baĢkaca arttırma ve indirmeye YER OLMADIĞINA, 

Sanığın, kasten iĢlemiĢ olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu 

olarak, TCK'nın 53/1. maddesinin uygulanması yönünden, (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde 

yazılı seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan YOKSUN BIRAKILMASINA; aynı 

Kanunun 53/2. maddesinin uygulanması açısından, 53/1. maddesinin (a, c, d ve e) bentleri ile (b) 

bendinde yazılı seçme ve diğer siyasi hakları ve aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, (c) bendinde 

yazılı kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini mahkum olduğu hapis 

cezasından koĢullu salıverilinceye kadar KULLANAMAMASINA; 

Sanığın suç iĢledikten sonra yargılama sürecinde piĢmanlık göstermediği ve dolayısıyla 

tekrar suç iĢlemeyeceği konusunda mahkememizde bir kanaat oluĢmadığından, sanık hakkında 

5728 sayılı Yasa ile değiĢik 5271 sayılı CMK. 231 maddesinin uygulanmasına takdiren YER 

OLMADIĞINA; 

Sanığın suç iĢledikten sonra yargılama sürecinde piĢmanlık göstermediği ve dolayısıyla 

tekrar suç iĢlemeyeceği konusunda mahkememizde bir kanaat oluĢmadığından, sanığa verilen 

hapis cezasının 5237 sayılı TCK. 51 maddesi uyarınca ertelenmesine YER OLMADIĞINA; 
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2 - Sanık YaĢar UYSAL'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan fiil ve eylemine uyan 5237 

sayılı TCK. 158/1-f maddesi uyarınca, suçun iĢleniĢ biçimi göz önüne alınarak takdiren 3 YIL 

HAPĠS ve 5 GÜN KARġILIĞI ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA; 

Verilen gün karĢılığı adli para cezası suçtan elde edilen menfaatin iki katından az 

olamayacağından 5237 sayılı TCK. 158/1-f- son maddesi uyarınca, suçun iĢleniĢ biçimi gözönüne 

alınarak takdiren 3 YIL HAPĠS ve 975 GÜN KARġILIĞI ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın yargılama safhasındaki davranıĢları lehine indirim sebebi sayılarak, 5237 sayılı 

TCK. 62 maddesi uyarınca cezası takdiren 1/6 oranında indirilerek, sanığın 2 YIL 6 AY HAPĠS 

ve 812 GÜN KARġILIĞI ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA; 

Takdiren baĢkaca artırım ve indirime YER OLMADIĞINA; 

Sanığa verilen gün karĢılığı adli para cezasının 5237 sayılı TCK. 52/2 maddesi uyarınca 

sanığın ekonomik durumu da göz önüne alınarak, takdiren beher günü 20 TL den hesap edilerek 

16.240 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın neticeten iĢ bu fiilden 2 YIL 6 AY HAPĠS ve 16.240 TL ADLĠ PARA CEZASI 

ĠLE CEZALANDIRILMASINA; 

Takdiren baĢkaca artırma ve indirmeye YER OLMADIĞINA; Sanığa verilen adli para 

cezasının 5237 sayılı TCK. 52/4 maddesine göre ekonomik ve Ģahsi hallerine göre birer ay ara ile 

10 eĢit taksit halinde alınmasına, taksitlerden biri zamanında ödenmemesi halinde geri kalan 

kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği konusunda 

sanığa ĠHTARAT YAPILMASINA (olmadığından yapılamadı). 

Sanığın, kasten iĢlemiĢ olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu 

olarak, TCK'nın 53/1. maddesinin uygulanması yönünden, (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde 

yazılı seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan YOKSUN BIRAKILMASINA; aynı 

Kanunun 53/2. maddesinin uygulanması açısından, 53/1. maddesinin (a, c, d ve e) bentleri ile (b) 

bendinde yazılı seçme ve diğer siyasi hakları ve ay maddenin 3. fıkrası uyarınca, (c) bendinde 

yazılı kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini mahkum olduğu hapis 

cezasından koĢullu salıverilinceye kadar KULLANAMAMASINA; 

3 - Emanetin 2008/16234 sırasına kayıtlı çekin DOSYADA DELĠL OLARAK 

SAKLANMASINA; karar verilmiĢtir. 

Mahkememizce verilmiĢ olan karar, sanık YaĢar Uysal'ın yokluğunda verilmiĢ, tüm 

aramalara rağmen sanık YaĢar Uysal'ın açık adreslerinin tespiti yapılamamıĢ olup, karar tebliğ 

edilemediğinden iĢ bu karar, 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri gereğince gıyabi 

hükmün sanık YAġAR UYSAL'a TEBLĠĞĠNE, 

Ġlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanık YaĢar Uysal'a tebliğ 

iĢleminin yapılmıĢ sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanık YaĢar 

Uysal'dan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 3723 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AĞ ANAHTARI VE KABLOSUZ AĞ ERĠġĠM SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Ekonomik AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

Ağ Anahtarı ve Kablosuz Ağ EriĢim Sistemi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

HPE/Aruba, Brocade/Ruckus markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi 

ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname 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 

dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi ve teknik Ģartnamede belirtilen markaları, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve 

ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29/05/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve HPE/Aruba, Brocade/Ruckus markalarından 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4562/1-1 
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5.000.000 ADET PET AMBALAJLI 2.000 ML. DĠDĠ SOĞUK  

ÇAY SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 2.000 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, 

RĠZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.05.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.  

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 4156/1-1 

—— • —— 
DE 30000 TĠPĠ ÜNĠTELERE AĠT MUHTELĠF 9 KALEM  

MOTOR MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/228080 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 3131 - 0 232 463 662 

c) Elektronik Posta Adresi : izmiraracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis 

Müdürlüğüne tahsisli, DM 30000 tipi ünitelere ait muhtelif 9 kalem motor malzemesi alımı iĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 30/05/2017 günü saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya 

gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü banka hesaplarından herhangi birine KDV Dahil 200,00 TL. Ġhale doküman bedeli 

yatırmak kaydıyla temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4419/1-1 
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ĠZMĠR BANLĠYÖ MINTIKASINDA MEVCUT DEMĠRYOLU  

MAKASLARININ BAKIMLARININ YAPILMASI  

HĠZMETĠ ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/226254 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak/ 

ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) Ġhale Dokümanlarının Görülebileceği  

    Ġnternet Adresi : https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin  

     Adı ve Miktarı : Ġzmir Banliyö Mıntıkasında Mevcut Demiryolu 

Makaslarının Bakımlarının Yapılması Hizmeti Alımı ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN TEKLĠF ALINMAK 

SURETĠYLE Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 29/05/2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4420/1-1 

—— • —— 
1. BÖLGE MINTIKASINDA, MAKĠNELĠ RAY ALIM KAYNAĞI VE  

ALĠMĠNOTERMĠT RAY KAYNAĞI YAPILMASI ĠġĠ  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/149634 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı : 1. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 1150 Ad. 

Makinalı ray alın kaynağı ve 1620 Ad. 

Alüminotermit ray kaynağı yapılması iĢi. 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Ġhale Komisyonu’nda 07.06.2017 

tarih ve saat: 14:00’te yapılacaktır. 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2017 – Sayı : 30070 

 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, Ġhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5- Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

HaydarpaĢa ĠSTANBUL’a 07.06.2017 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Servis Müdürlüğü Ġhale Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis 

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. 4448/1-1 

—— • —— 

KĠREÇTAġI ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 21.000 ton KireçtaĢı 

Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/226235 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km   Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ± % 20 toleranslı 21.000 ton kireçtaĢı satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Ankara ġeker Fabrikası Stok Sahası 

c) ĠĢin süresi : Kireç TaĢı Fabrikamıza 01 Temmuz 2017 - 31 Ekim 2017 

tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle termin 

programı idare tarafından yazılı olarak bildirilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 29.05.2017 Saat 10:00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. 

Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

 4554/1-1 
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2.000.000 TON KÖMÜR YÜKLEME HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aĢağıda belirtilen tarihte yapılacaktır. 

Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. 

No. 89   45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)  Faks: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No 

Dosya 

No 

Ġhale Tarih 

ve Saati 
Süre 

E.L.Ġ Eynez Yeraltı Kontrol ġube 

Müdürlüğüne Bağlı Stok Sahalarından 

Ġdare ve Piyasa Kamyonlarına 

2.000.000 Ton Kömür Yükleme 

hizmet alımı iĢi 

2017/239159 2017-885 
05.06.2017 

14:00 
360 gün 

 

b) Yapılacağı yer : TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma / 

MANĠSA)’dır. 

c) ĠĢin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 

Soma/MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karĢılığı aynı adresten 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 4509/1-1 
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KÜL (CÜRUF) HAVUZUNUN TEMĠZLENMESĠ, HAFRĠYATININ NAKLĠYESĠ VE 

TESVĠYESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız sahasında bulunan 2 No’lu Kül (Cüruf) havuzunun temizlenmesi, hafriyatının 

nakliyesi ve tesviyesi iĢi hizmet iĢi, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları 

dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 
Ġhale Kayıt Numarası : 2017/230462 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Afyon ġeker Fabrikasında mevcut 2 No’lu Kül (Cüruf) 

Havuzunun krokilerinde belirtilen taban kotlarına kadar 

hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve havuz tabanının 

mevcut eğime göre tesviyesinin yapılması, 2 No’lu Kül 

(Curuf) Havuzundan çıkacak yaklaĢık 49.742 m³ 

hafriyatın Ġdarenin fabrika sahası dıĢında göstereceği 
yaklaĢık 1500 metre mesafedeki toprak döküm yerine 

nakledilmesi ve nakledilen malzemenin döküm 

sahasında tesviye edilmesi iĢidir. ĠĢin yürütülmesi 

sırasında seddelerin açılması durumunda iĢ bitiminde 

seddeler yüklenici tarafından aynı malzeme ile eski 

haline getirilecektir. 
b) Yapılacağı yer : Afyon ġeker Fabrikası Meydan Tesisleri 

c) ĠĢin süresi : ĠĢyeri teslimini müteakip 40 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07.06.2017 ÇarĢamba günü saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4. 1. Ġhale Ģartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 
karĢılığı Afyon ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, iĢin 
tamamı için teklif verilecektir 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ)  takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13.2. ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Ġdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4493/1-1 
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SAHA TRAFOSU ĠLE L TRAFOSU ARASINA KABLO 

ÇEKĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Saha Trafosu ile L Trafosu arasına kablo çekilmesi iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/241858 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200  

KIRġEHĠR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Saha Trafosu ile L Trafosu arasına 800 metre 

3x50+16mm² 3,6/6 kV YXC8VZ3V-R, 

N2XSEYFGY izoleli yassı çelik zırhlı 3 damarlı 

veya 3 adet 800 metre 1m50/16mm² 3,6/6 Kv XLPE 

Ġzoleli, tek damarlı, yuvarlak alüminyum tel zırhlı, 

bakır iletkenli kablo (TSIEC 60502-2, VDE0276 

standardı) kablo çekilmesi ve bağlantılarının 

yapılması iĢidir. 

b) Yapılacağı Yer : KırĢehir ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 20 (Yirmi) iĢ 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRġEHĠR 

b) Tarihi ve saati : 29.05.2017 Pazartesi Günü, Saat 10.00 

4 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

KırĢehir ġeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ġsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4511/1-1 
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ISITMA APAREYĠ TEMĠNĠ (KURULUM, MONTAJ - DEMONTAJ DAHĠL)  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Isıtma apareyi temini (Kurulum, montaj - demontaj dahil), T.ġ.F.A.ġ. Mal Alım 

Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler 

aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/234324 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : CUMHURIYET CADDESI 60300 TURHAL TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 275 35 30 - 356 275 35 39 

c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Mevcut ısıtma boru hattı ve çalıĢmayan 30 adet aparey 

sökülecek ve yeni hat çekilerek 30 adet yeni apareyin 

montaj ve bağlantısı yapılacaktır. 

  (YaklaĢık 1500 metre çelik boru ve 600 metre kompozit 

boru hattı yenilenecektir. (±100 m) 

b) Teslim yeri  : MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI'na bağlı Makina Fabrikası 

c) Teslim tarihi : SözleĢme Sonrası en geç 45 takvim günü 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal ġeker Fabrikası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 31/05/2017 ÇarĢamba Günü - Saat 14:00 

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin yada Ģirketi temsile yetkili olan kiĢinin hazır bulunması 

gerekmektedir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür. 

11 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4470/1-1 
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Ġġ MAKĠNESĠ LASTĠĞĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

80-TKĠ/17-01 referanslı ELĠ ve GLĠ Müessese ve ÇLĠ Müdürlüklerimiz ihtiyacı 1 kalem 

(136 adet) 24.00XR49 ebatlı iĢ makinesi lastiği alım iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2012/242360 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

Hipodrom Cad. No:12 06330-Yenimahalle/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : (312) 540 10 00 - (312) 540 16 47 

c) Elektronik posta adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 80-TKĠ/17-01 referanslı 1 kalem (136 adet) 24.00XR49 

ebatlı iĢ makinası lastiği alım iĢi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

b) Teslim Yeri : ELĠ Müessese Müdürlüğü Soma/MANĠSA, GLĠ Müessese 

Müdürlüğü TavĢanlı/KÜTAHYA, ÇLĠ Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE ambarları 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TKĠ Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

Kat: 2  

b) Tarihi ve saati : 20 Haziran 2017 - 14.00 

4 - Ġhale dokümanı; TKĠ Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire BaĢkanlığı Kat: 10 

Oda No. 1009 Hipodrom Caddesi No: 12   06330 Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir 

ve KDV dahil 50,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 20 Haziran 2017 tarih, saat 14.00’e kadar TKĠ Kurumu Genel Müdürlüğü 

Genel Evrak ve ArĢiv ġefliği Zemin Kat, Oda No: DZ–25 Hipodrom Cad. No: 12   06330 

Yenimahalle/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda ve tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz (30) gün fazla süreli bir geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yüzyirmi (120) 

takvim günü olmalıdır. 

8 - Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır 

9 - Ġdaremiz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 

ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 4563/1-1 
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PANCAR BIÇAĞI VE PANCAR BIÇAĞI BĠLEME FREZESĠ ALIMI ĠġĠ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/240541 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14    06100 YeniĢehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00     Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 65.900 Adet Pancar Bıçağı, 

  1.200 Adet Pancar Bıçağı Bileme Frezesi. 

b) Teslim yeri : Ankara ġeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut / 

Ankara 

c) Teslim tarihi  : Pancar bıçakları ve bileme frezelerinin % 50’si 31.08.2017 

tarihine kadar, bakiye % 50’si ise en geç 29.09.2017 

tarihine kadar iki eĢit partide teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 31.05.2017 günü, saat 14.00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MithatpaĢa Caddesi No: 14   06100 YeniĢehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV. dahil TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 31.05.2017 günü, saat 14.00’e kadar MithatpaĢa Caddesi No. 14   06100 

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 4507/1-1 
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AKIġMALI HÜCRE SAYIM CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri kapsamında AkıĢmalı Hücre Sayım Cihazı (2 Lazerli ve 4 

Floresan Dedektörlü Sistem) alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) 

bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2017/241558 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312-210 35 86 - Fax: 210 35 91 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem AkıĢmalı Hücre Sayım Cihazı (2 Lazerli ve 

4 Floresan Dedektörlü Sistem Alımı 

b) Teslim yeri : Enformatik Enstitü Müdürlüğü. 

c) Teslim tarihi : SözleĢme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 

b) Tarihi ve saati : 09 Haziran 2017 Cuma 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.3. Ġdari ġartnamede belirtilen geçici teminat 

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 

4.2.1. Ġstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 
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a- Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler, 

b- Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c- Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.2. Ġstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 

4.2.3. Ġstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. Ġstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broĢür/dokümanları idareye sunacaktır. 

4.2.5. Ġstekli, teknik Ģartnamenin bütün maddelerine açık, anlaĢılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. OkunmuĢtur, anlaĢılmıĢtır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir. 

7 - Ġhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ Ģubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 

120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) yatırılarak dekont karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 09/06/2017 Cuma günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere 

(BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4561/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ALANLARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre 

jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiĢ olan, aĢağıda yeri, pafta 

ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 12 (On iki) 

adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu 

maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45’inci maddesi 

gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır. 

2 - Ġhale, Manisa Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığında 31.05.2017 ÇarĢamba 

günü saat 14.00’da yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aĢağıdaki gibidir. 

1 Nolu Saha 

Ġli : Manisa Alanı : 1.304,00 hektar 

Ġlçesi : Turgutlu Muhammen Bedel : 29.558,31.-TL 

Beldesi :  Geçici Teminat Bedeli :      886,75.-TL 

Pafta No : K19d3, L19a2 

EriĢim No  : 3299462 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI 

POLĠGON 1 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 557000 557000 561000 561000 

X (YUKARI) 4259245 4262506 4262279 4259020 

 

2 Nolu Saha 

Ġli : Manisa Alanı : 372,82 hektar 

Ġlçesi : Yunusemre Muhammen Bedeli : 29.558,31.-TL 

Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli :      886,75.-TL 

Mahallesi-Mevkii : Akgedik, Uzunburun 

Pafta No : K18c4, K18c1 

EriĢim No : 3341195 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 522800 522000 522000 521904 

X (YUKARI) 4274000 4274000 4274600 4274600 

 5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA  

Y (SAĞA) 522066 523274 523668  

X (YUKARI) 4276374 4276550 4273711  

 

3 Nolu Saha 

Ġli : Manisa Alanı : 4.214,76 hektar 

Ġlçesi : Salihli Muhammen Bedeli : 83.053 95.-TL 

Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli :   2.491,62.-TL 

Mahallesi-Mevkii : GölbaĢı 

Pafta No : K20d1,K20d2,K20d3,K20d4 

EriĢim No : 3299125 
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ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI 

POLĠGON 1 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 598568 600000 600000 601698 

X (YUKARI) 4280000 4278217 4278510 4276361 

 5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA 

Y (SAĞA) 601530 601505 599013 599333 

X (YUKARI) 4276295 4276344 4276013 4275672 

 9. NOKTA 10. NOKTA 11. NOKTA 12. NOKTA 

Y (SAĞA) 596170 596094 590199 590173 

X (YUKARI) 4275700 4275632 4279911 4280000 

 13. NOKTA 14. NOKTA 15. NOKTA 16. NOKTA 

Y (SAĞA) 590076 590012 590470 589885 

X (YUKARI) 4280000 4280046 4280180 4280703 

 17. NOKTA 18. NOKTA 19. NOKTA  

Y (SAĞA) 592979 598102 598823  

X (YUKARI) 4282000 4280913 4280000  

 

4 Nolu Saha 

Ġli : Manisa Alanı : 4.920,86 hektar 

Ġlçesi : Kırkağaç Muhammen Bedeli : 96.968,01.-TL 

Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli :   2.909, 04.-TL 

Mahallesi-Mevkii : Gökçukur 

Pafta No : J19b3-b4 

EriĢim No : 3304250 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI 

POLĠGON 1 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 571358 576223 576215 573539 

X (YUKARI) 4256679 4356588 4348339 4348343 

5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA 9. NOKTA 

567580 568936 571311 571749 571749 

4348351 4350509 4353072 4354822 4356322 

 

5 Nolu Saha 

Ġli : Manisa Alanı : 4.991,98 hektar 

Ġlçesi : Kırkağaç Muhammen Bedeli : 98.369,46.-TL 

Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli :   2.951,08.-TL 

Mahallesi-Mevkii : DemirtaĢ 

Pafta No : J19b3 

EriĢim No : 3304863 
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ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI 

POLĠGON 1 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

Y (SAĞA) 576223 580426 580494 581322 582977 

X (YUKARI) 4356588 4356510 4355910 4354545 4353800 

 6. NOKTA 7. NOKTA    

Y (SAĞA) 582794 576215    

X (YUKARI) 4348343 4348339    

 

6 Nolu Saha 

Ġli : Manisa Alanı : 4.978,67 hektar 

Ġlçesi : Kırkağaç Muhammen Bedeli : 98.107,18.-TL 

Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli :   2.943,22.-TL 

Mahallesi-Mevkii : Bademli 

Pafta No : J19a3,J19b4,J19c1,j19d2 

EriĢim No : 3304847 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI 

POLĠGON 1 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

Y (SAĞA) 573539 573544 572301 564151 564122 

X (YUKARI) 4348343 4345401 4342498 4342509 4347196 

 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA   

Y (SAĞA) 566123 567123 567580   

X (YUKARI) 4347196 4347633 4348351   

 

7 Nolu Saha 

Ġli : Manisa Alanı : 4.937,66 hektar 

Ġlçesi : Kırkağaç Muhammen Bedeli : 97.299,06.-TL 

Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli :   2.918,97.-TL 

Mahallesi-Mevkii : Çınarcık 

Pafta No : J19b3,J19b4,J19c2 

EriĢim No : 3304849 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI 

POLĠGON 1 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

Y (SAĞA) 576215 582794 582819 576522 577598 

X (YUKARI) 4348339 4348343 4341619 4341629 4345112 

POLĠGON 1 6. NOKTA 7. NOKTA    

Y (SAĞA) 573544 573539    

X (YUKARI) 4345401 4348343    
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8 Nolu Saha 

Ġli : Manisa Alanı : 4.994,69 hektar 

Ġlçesi : Kırkağaç Muhammen Bedeli : 98.422,86.-TL 

Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli :   2.952,69.-TL 

Mahallesi-Mevkii : Ardıçburun 

Pafta No : J19c2 

EriĢim No : 3304850 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI 

POLĠGON 1 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

Y (SAĞA) 582819 583984 583928 583928 583101 

X (YUKARI) 4341619 4336373 4336258 4333237 4332617 

POLĠGON 1 6. NOKTA 7. NOKTA    

Y (SAĞA) 577983 577296    

X (YUKARI) 4333881 4341628    

 

9 Nolu Saha 

Ġli : Manisa Alanı : 4.945,88 hektar 

Ġlçesi : Kırkağaç Muhammen Bedeli : 97.461,04.-TL 

Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli :   2.923,83.-TL 

Mahallesi-Mevkii : KaracakaĢ 

Pafta No : J19c1, J19d2 

EriĢim No : 3304851 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI 

POLĠGON 1 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

Y (SAĞA) 564151 572301 569034 567828 567174 

X (YUKARI) 4342509 4342498 4334148 4332788 4336710 

 6. NOKTA     

Y (SAĞA) 564094     

X (YUKARI) 4335285     

 

10 Nolu Saha 

Ġli : Manisa Alanı : 851,13 hektar 

Ġlçesi : Salihli Muhammen Bedeli : 29.558,31.-TL 

Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli :      886,75.-TL 

Mahallesi-Mevkii : Acıdere 

Pafta No : L20a2,L20b1 

EriĢim No : 3191206 
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ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI 

POLĠGON 1 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

Y (SAĞA) 603000 608500 608500 610000 610000 

X (YUKARI) 4255999 4256000 4257000 4257000 4254996 

POLĠGON 1 6. NOKTA     

Y (SAĞA) 603000     

X (YUKARI) 4255000     

 

11 Nolu Saha 

Ġli : Manisa Alanı : 922,79 hektar 

Ġlçesi : Salihli Muhammen Bedeli : 29 558,31.-TL 

Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli :     886, 75.-TL 

Mahallesi-Mevkii : Gökköy 

Pafta No : K20d4, L20a1 

EriĢim No : 3191210 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI 

POLĠGON 1 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 589000 590955 590975 590960 

X (YUKARI) 4260740 4260740 4260728 4260720 

POLĠGON 1 5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA 

Y (SAĞA) 589786 588000 588000 589000 

X (YUKARI) 4257552 4258000 4263000 4262582 

 

12Nolu Saha 

Ġli : Manisa Alanı : 4.922,57 hektar 

Ġlçesi : AlaĢehir Muhammen Bedeli : 97.001 70.-TL 

Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli :   2.910,05.-TL 

Mahallesi-Mevkii : Kestane deresi 

Pafta No : L20b3, L20b4 

EriĢim No : 3299890 
 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI 

POLĠGON 1 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 620000 621163 621000 627900 

X (YUKARI) 4243000 4243000 4242300 4240900 

POLĠGON 1 5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA 

Y (SAĞA) 628128 630000 630000 622600 

X (YUKARI) 4242801 4242000 4239700 4239700 

POLĠGON 1 9. NOKTA 10. NOKTA 11. NOKTA 12. NOKTA 

Y (SAĞA) 622600 617400 618400 620000 

X (YUKARI) 4235000 4235000 4242250 4241960 
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4 - Ġhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları, statüsünde 

jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye 

Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢiliği haiz Ģirketler, bu hususta yetkisi bulunan 

kamu iktisadi teĢebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleri ile diğer kamu kurum, 

kuruluĢ ve idareleri katılabilir. 

5 - Ġhaleye aĢağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir; 

a- Gerçek kiĢiler için; 

1 - Müracaat dilekçesi, 

2 - T.C. kimlik numarasını içeren noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi 

3 - Tebligata esas resmi makamlarca onaylı kanuni ikametgâh belgesi aslı ayrıca irtibat 

için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi, 

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası, 

5 - Noter Tasdikli imza beyannamesi aslı,  

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri aslı, 

7 - Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu 

aslı (Ġnternet üzerinden yapılan EFT’lere iliĢkin dekontların ilgili banka tarafından kaĢe ve imza 

edilerek onaylanması gerekmektedir) 

b) Tüzel kiĢiler için; 

1 - Müracaat dilekçesi, 

2 - ġirketin kuruluĢ statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya 

onaylı sureti (Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği 

hususu yer almalıdır), Ģirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri, 

3 - Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,  

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösteren vergi levhası, 

5 - Ġhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter 

tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri aslı, 

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâlet nameleri ve noter tasdikli imza 

sirküleri aslı, 

7 - Ortak giriĢim olarak katılacakların noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortak 

sözleĢmesi ile ortak giriĢimi oluĢturanların imza sirküleri aslı, 

8 - Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

9 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu 

aslı (Ġnternet üzerinden yapılan EFT’lere iliĢkin dekontların ilgili banka tarafından kaĢe ve imza 

edilerek onaylanması gerekmektedir) 

6 - Ġhale ġartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Manisa Valiliği Yatırım Ġzleme ve 

Koordinasyon BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğünde görülebilir. 

Ġhale Ģartnamesi her saha için, 200,00 TL (Ġki Yüz Türk Lirası) karĢılığında temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

7 - Ġstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım Ġzleme ve 

Koordinasyon BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğüne verebileceği 

gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım 

Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğüne 

ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli 

üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.  

Ġlan olunur. 4397/1-1 
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KĠREÇTAġI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

35.000 TON KĠREÇTAġI alımı kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile 

T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların 

uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt numarası  : 2017/222967 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : CUMHURĠYET CADDESĠ TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539 

c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 35.000 TON KĠREÇTAġI TEMĠNĠ 

b) Teslim : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER FABRĠKASI 

c) Teslim : 15.08.2017-30.11.2017 TARĠHLERĠ ARASI ĠDARECE 

VERĠLECEK TERMĠN PROGRAMA GÖRE 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER FABRĠKASI 

b) Tarihi ve saati : 30/05/2017 Salı Günü saat 14:00 

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Y.Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI HABERLEġME SERVĠSĠ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.  

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIġ) takvim 

günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler 

12 - ĠHALE KONUSU MAL ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERĠ 

HARĠÇ) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU ĠLE 4735 SAYILI KAMU ĠHALE 

SÖZLEġMELERĠ KANUNUNA TABĠ DEĞĠLDĠR. 4396/1-1 
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72.000.000 METRE PAMUK ĠPLĠĞĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüzün ihtiyacı 72.000.000 Metre Pamuk Ġpliği Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Çay ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı / RĠZE adresinden temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.06.2017 tarihi saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 4469/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: SosyalBen Vakfı 

VAKFEDENLER: Enver YÜCEL, Ece ÇĠFTÇĠ, Kadriye Özge ÇĠFTÇĠ 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/04/2017 tarihinde tavzih edilen, 21.02.2017 

tarihli ve E: 2016/388, K: 2017/66 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ekonomik anlamda dezavantajlı olan 7-13 yaĢ aralığındaki 

öğrencilerin sosyal becerilerini ve benliklerini geliĢtirmelerini ve keĢfetmelerini sağlamak 

amacıyla çalıĢmalar yapmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000- TL (YetmiĢ Bin Türk Lirası) nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Enver YÜCEL, Ece ÇĠFTÇĠ, Kadriye Özge ÇĠFTÇĠ, Alev 

TORUNER, Ġbrahim BETĠL, Sinem VATANARTTIRAN, Gökhan MALKOÇ 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

BahçeĢehir Uğur Eğitim Vakfına, eğer bu vakıf da sona ermiĢse o vakfın malvarlığının 

devredildiği vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 4502/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

5924 ada 7 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, planlama Ģubesi ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 4593/1-1 
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4594/1/1-1 
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4594/2/1-1 
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4594/3/1-1 
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4594/4/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2017 – Sayı : 30070 

 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4594/5/1-1 
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4594/6/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4560/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4589/1/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4589/2/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4589/3/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4589/4/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4573/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4574/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/266718 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi 
Ġl/Ġlçe Adana/Sarıçam 

Adresi 

Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi kapalı 

otopark binası 

Tel-Faks 
0322 338 60 60-4018 

0322 338 60 75 

Posta Kodu 01330 E-Mail balcalisatinalma@gmail.com 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Cebe Medikal Sağlık Ürünleri 

Elektrik Elektronik Pazarlama 

Reklam Yayıncılık Gıda Tekstil 

ĠnĢaat Emlak Turizm TaĢımacılık 

ve Tic. San. Ltd. ġti. 

Hakkı ÖZYURTERĠ 

Adresi 
Kızılırmak Mh. Köroğlu Bul. Falez 

Sit. B Blok No: 57/1 Antalya 
 

T.C. Kimlik No  13102354650 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
2040260350  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Antalya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 45239  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4588/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/271750 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi 

Yükseköğretim Kurumları Çukurova 

Üniversitesi 

Ġl/Ġlçe Adana/Sarıçam 

Adresi 

Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi kapalı 

otopark binası 

Tel-Faks 
0322 338 70 78 

0322 338 60 45 

Posta Kodu 01330 E-Mail dssatinalma@gmail.com 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Berrin ÇĠFTPINAR-AKD Dağıtım 

Su Ürn. Tem. Mad. ve Gıda Paz. 
Berrin ÇĠFTPINAR 

Adresi 
Türkocağı Mah. 24001 Sk. 17/B 

Seyhan/ADANA 
 

T.C. Kimlik No 67729272248 67729272248 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
2550246548  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 161048  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4590/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4577/1-1 
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Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: 

2017-2018 Akademik Yılı TODAĠE Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının baĢvurusu 

baĢlamıĢtır. BaĢvurular 11 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecektir. BaĢvuru ve programlar 

hakkında aĢağıdaki linkten bilgi edinilebilir. 

http://www.todaie.edu.tr/aday/  

 

2017-2018 AKADEMĠK YILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI 

 

Program Adı Kontenjan Tezli Tezsiz 

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Gündüz) 110 25 85 

Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı (Gündüz) 20 5 15 

Güvenlik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (AkĢam) 20 5 15 

Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı (AkĢam) 20 5 15 

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (AkĢam) 20 5 15 

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (AkĢam) 50 5 45 

Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı (AkĢam) 20 5 15 

Göç Yönetimi Yüksek Lisans Programı (AkĢam) 20 5 15 

Enerji Yönetimi Yüksek Lisans Programı (AkĢam)        YENĠ 20 5 15 

International Public Administration Master Programme-APEP* 40 5 35 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı 10 - - 

Political Science and Public Administration Ph. D.* 10 - - 

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmayanlar baĢvurabilir. 4508/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek

Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— TS 431 Vidalar-Ahşap İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2017/4)
— İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı

Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ
(İhracat: 2017/4)

— İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç
İstisnası Uygulama Genel Tebliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


