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Sayı : 30192

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2017/10749

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2017/10693

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

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

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

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

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

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

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

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10695

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

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

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

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

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

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

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

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10696

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

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

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

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

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

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

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

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10697

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

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

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

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

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

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

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

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10781

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

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

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10783

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

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

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

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

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin on birinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asaleten
ve vekaleten” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları yürür-
lükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel
kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplan-
tılar hukuken önceki toplantının devamı sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asaleten
ve vekaleten” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asa-
leten ve vekaleten” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) OSB’ler, OSB Üst Kuruluşu genel kurulunda, 145 inci maddede belirtildiği şekilde
seçilen üyeler vasıtasıyla temsil edilir. Her temsilcinin bir oy hakkı vardır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinde yer alan “asaleten ve vekaleten”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2009 27327

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/8/2010 27670
2- 9/2/2011 27841
3- 4/8/2011 28015
4- 8/10/2011 28078
5- 8/8/2012 28378
6- 20/4/2013 28624
7- 6/3/2014 28933
8- 27/12/2014 29218
9- 18/11/2015 29536
10- 31/12/2016 29935 (3. Mükerrer)
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞRA TEŞKİLATINDA

İSTİHDAM EDİLECEK ZİRAAT MÜHENDİSİ, VETERİNER HEKİM,

TEKNİKER VE TEKNİSYEN POZİSYONLARINA

AİT SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra

teşkilatında görev alacak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel

statüsüne açıktan ilk defa atanacak ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen-

lerde aranacak şartları, yapılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanması ile Sınav Komisyonuna

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkila-

tını oluşturan işletmelerde çalıştırılmak üzere 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi

sözleşmeli personel statüsündeki ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen po-

zisyonlarına açıktan ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşeb-

büsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı

Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdür: Tarım İşletmeleri Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

c) Taşra teşkilatı: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeleri,

ç) Giriş sınavı: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel po-

zisyonuna atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belir-

lenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılacak olan yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sı-

navı,

d) Kanun Hükmünde Kararname: 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşeb-

büsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı

Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameyi,

e) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94: Kamu Personel Seçme Sınavı puan türlerini,

g) Sınav Komisyonu: Sözleşmeli personel sınav komisyonunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Komisyonu ve Görevleri ile Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav Komisyonunun oluşumu
MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür

Yardımcısının başkanlığında; aralarında İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı yer almak
kaydıyla,  ziraat mühendisi/veteriner hekim kökenli idareciler arasından Genel Müdür tarafın-
dan belirlenecek üç üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür ta-
rafından bu fıkrada belirtilenler arasından dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi
bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav
Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşle-
rinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kayın hısımlarının veya evlatlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan
üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav Komisyonunun görevleri
MADDE 6 – (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit

edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer iş-
lemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama
sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte
belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı
MADDE 7 – (1) 2 nci maddede kapsamı belirtilen pozisyonlara giriş sınavı ile atama

yapılır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.
(2) Giriş sınavının yazılı kısmı, boş pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdür-

lükçe uygun görülen zamanlarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eği-
tim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rından birine yaptırılır. Sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş
arasında yapılan protokolle belirlenir.

(3) Sınav Komisyonunca gerçekleştirilecek sözlü sınav ise Komisyonun uygun göreceği
Genel Müdürlüğün merkez ya da taşra teşkilatında yapılır.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri,

KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 asgari puanı, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru
şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları,
sınav tarihi, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar sınav
komisyonunca sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Genel Müdürlüğün
ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca Devlet Personel
Başkanlığının internet sayfasında da ilan edilir.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.
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b) Fakültelerin/yüksekokulların/meslek liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Ku-
rulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün
ihtiyacına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibariyle mezun olunan programa göre geçerlilik süresi dolmamış
KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari
puanı almış olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen

adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim

Daire Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru for-
muna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış
olanlar için diploma denklik belgesinin örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Bir adet vesikalık fotoğraf.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Mü-

dürlüğe teslim edilmesi şarttır. İkinci fıkrada belirtilen belgelerin fotokopisi, aslı ibraz edilmek
şartıyla Genel Müdürlükçe onaylanır.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda
belirtilen son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen adrese ulaşmış olması gerekir. Postadaki
gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen
başvurular dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer verilen giriş sınavına ilişkin iş ve işlemler İnsan Kaynakları
ve Eğitim Daire Başkanlığınca yerine getirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca, sınav için öngörülen

süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları
tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlen-
dirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre
KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak
ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının yirmi katını geçmemek üzere bir sıralamaya
tabi tutulur. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türü iti-
bariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sırala-
maya giren adaylar Genel Müdürlüğün ilan panosundan ve internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca
sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

(3) Başvuru şartlarını taşımayanlara ait başvuru belgeleri, talep halinde giriş sınavına
katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde sa-
hiplerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları
MADDE 12 – (1) Giriş sınavının yazılı kısım sorularının tamamı giriş sınavı duyuru-

sunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.
(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.
(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-

yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
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Sözlü sınava çağrı
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan aday-

lardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon
sayısının dört katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü
sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sözlü
sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Mü-

dürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak

üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından
verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri not-
ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı
MADDE 15 – (1) Sınav Komisyonu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortala-

ması alınarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav Komisyonu yarışma sınavından başarılı olan
adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerinde sıralama
yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde mezun olunan programa göre
KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav Komisyo-
nunun belirlediği başarı listesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Ay-
rıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 16 – (1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü

içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden
itibaren yedi iş günü içinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonuç adaya
yazılı olarak bildirilir.

(2) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar
için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atanma ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 17 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel

pozisyonlarına atanmak üzere yapılan giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki bel-
geler istenir:
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a) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv formu.

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Dört adet vesikalık fotoğraf.

ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

d) Sağlık durumu beyan formu (Ek – 1).

e) Mal bildirimi.

f) Etik sözleşmesi.

Sözleşmeli personel pozisyonuna atanma

MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, talep edilen belgeleri ibraz et-

meleri halinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyon-

larına atanma işlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca başlatılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Güvenlik soruş-

turması ve/veya arşiv araştırması olumlu olan adayların atamaları yapılır.

(3) Atamaları yapılan sözleşmeli ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker, teknis-

yenlerin görevlerine başlamalarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hüküm-

leri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48, 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygula-

nır.

(4) Giriş sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli

sebeplerle ayrılanların yerine sınavı kazananlara ilişkin listenin ilan edildiği tarihten itibaren

cari yıl sonuna kadar başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından ihtiyaç du-

yulması halinde atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 19 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyan-

da bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları

yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav

belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kay-

nakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca saklanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 399 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü-
nün merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personelinin görevde yükselme ve unvan deği-
şikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez

ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990
tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden bu Yönetmeliğin 5 inci mad-
desinde belirtilen görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Ka-

nun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Genel Müdür: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü (TMO),
d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen kadro veya pozisyon unvanlarına

aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak yükselme niteliğindeki atamaları,
e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-

retiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
f) Hizmet grubu: Benzer kadro ve pozisyon unvanlarının gruplandırılmasını,
g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-

dinde sayılan süreleri,
ğ) Kadro veya pozisyon unvanı: Personelin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü-

ğündeki kadro veya pozisyon unvanını,
h) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,
ı) Taşra teşkilatı: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı dışındaki

birimleri,
i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
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k) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme suretiyle atama yapı-

lacak kadro ve pozisyonlar;
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Teknik şef, şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi, ajans amiri, koruma ve

güvenlik amiri.
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri.
c) Denetim hizmetleri grubu;
1) Kontrolör.
ç) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;
1) Eğitim uzmanı, teknik uzman, uzman,
2) Uzman yardımcısı.
d) Savunma hizmetleri grubu;
1) Sivil savunma uzmanı.
e) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici, sistem programcısı.
f) İdari hizmetler grubu;
1) Eksper, muhasebeci,
2) Bilgisayar işletmeni, sekreter, puantör, memur, ambar memuru, satın alma memuru,

santral memuru, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi,
3) İtfaiyeci,
4) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı.
g) Yardımcı hizmetler grubu;
1) Dağıtıcı, aşçı, hizmetli, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen yardımcısı.
(2) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar;
a) Avukat, mühendis, mimar, kimyager, biyolog, eczacı, ekonomist, istatistikçi, diye-

tisyen, tekniker, teknisyen, laborant, grafiker, sağlık memuru, programcı, mütercim.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar
MADDE 6 – (1) Müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmek için 399 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde belirtilen kadro unvanlarında çalışmış olmak
şartı aranır.

(2) İç denetim birim başkanı ve iç denetçi kadrolarına atanabilmek için;
a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip ol-

mak
gerekir.
(3) İç denetim birim başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda bu maddede

sayılan şartları haiz olmanın yanı sıra ilgili yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşeb-
büsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta
yer alan şartları taşımak gerekir.
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Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak genel
şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki
şartlar aranır:

a) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.
b) TMO’da alt görevlerde en az altı ay çalışmış olmak.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda;

personelde aranacak özel şartlar unvanları itibariyle aşağıda belirtilmiştir:
a) Şube müdürü (Merkez) olarak atanabilmek için;
1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip ol-

mak,
2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.
b) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;
1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip ol-

mak,
2) Hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.
c) Sivil savunma uzmanı olarak atanabilmek için;
1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip ol-

mak,
2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.
ç) Kontrolör (hesap) pozisyonuna atanabilmek için;
1) Dört yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,
2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında şef, ajans amiri, uzman, eğitim uzmanı, ekonomist,

muhasebeci ve eksper pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere
toplamda en az üç yıl çalışmış olmak.

d) Kontrolör (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;
1) Dört yıllık yükseköğrenimin teknik bölümlerinden mezun olmak,
2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında teknik şef, ajans amiri, teknik uzman, çözümleyici,

sistem programcısı, programcı, istatistikçi, mühendis, kimyager, biyolog, tekniker ve eksper
pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç
yıl çalışmış olmak.

e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Dört yıllık yükseköğrenimin hizmetin gerektirdiği teknik bölümlerinden mezun ol-

mak,
2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; teknik şef, ajans amiri pozisyonlarında tek bir un-

vanda veya her iki unvanda toplamda en az üç yıl veya mühendis, mimar, çözümleyici, sistem
programcısı, programcı, ekonomist, kimyager, biyolog, istatistikçi, laborant, tekniker, teknis-
yen, eksper pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda
en az beş yıl çalışmış olmak.

f) Uzman, eğitim uzmanı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Uzman pozisyonuna atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenimin sosyal ve idari

bilimler bölümlerinden mezun olmak,
2) Eğitim uzmanı pozisyonuna atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenimin eğitimle

ilgili bölümlerinden mezun olmak,
3) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,
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4) Kamu kurum ve kuruluşlarında; şef, ajans amiri pozisyonlarında tek bir unvanda
veya her iki unvanda toplamda en az üç yıl veya mütercim, muhasebeci, eksper, memur, uzman
yardımcısı, bilgisayar işletmeni, sağlık memuru, ambar memuru pozisyonlarında tek bir un-
vanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl çalışmış olmak.

g) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenimin hizmetin gerektirdiği teknik bölümlerinden mezun

olmak,
2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; mühendis, mimar, çözümleyici, sistem programcısı,

programcı, ekonomist, kimyager, biyolog, istatistikçi, laborant, tekniker, teknisyen, eksper po-
zisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl
çalışmış olmak.

ğ) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenimin sosyal ve idari bilimler bölümlerinden mezun ol-

mak,
2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; muhasebeci, eksper, memur, uzman yardımcısı, bil-

gisayar işletmeni, satın alma memuru, sağlık memuru, sekreter, ambar memuru, santral memuru
pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl
çalışmış olmak.

h) Ajans amiri pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, eksper, muhasebeci, tekniker pozisyon-

larında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl çalışmış
olmak.

ı) İtfaiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve gü-
venlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,
3) Koruma ve güvenlik görevlisi veya itfaiyeci pozisyonlarında en az üç yıl hizmeti ol-

mak.
i) Sistem programcısı ve çözümleyici olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık yükseköğrenimin istatistik, fizik, matematik bölümleri veya mühendislik

fakültelerinin elektrik, elektrik/elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden veya
dört yıllık yükseköğrenimin bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelen-
dirmek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) Hizmet süresi en az üç yıl olmak.
j) Eksper olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenimin tarım ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Memur, bilgisayar işletmeni, sekreter, ambar memuru, satın alma memuru, santral

memuru, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalış-
mış olmak,

3) Hizmet süresi en az üç yıl olmak.
k) Muhasebeci olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,
2) Bilgisayar işletmeni, sekreter, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral

memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalış-
mış olmak,
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3) Hizmet süresi en az üç yıl olmak.
l) Uzman yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Hizmet süresi en az üç yıl olmak.
m) Bilgisayar işletmeni, sekreter, puantör, memur, ambar memuru, satın alma memuru,

santral memuru olarak atanabilmek için;
1) Bilgisayar işletmeni kadrosu için en az iki yıllık yükseköğrenimin bilgisayar ile ilgili

bölümlerinden mezun olmak,
2) Diğerleri için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
n) Şoför olarak atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Ağır vasıta ehliyetine sahip olmak.
o) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

şartları taşımak,
gerekir.
Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak ata-

malarda, unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olma koşulunun yanında son
başvuru tarihi itibarıyla deneme süresine tabi sözleşmeli personel olmamak şartı aranır.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak

atamalarda, personelde aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlardan; mühendis, mimar, kimyager, biyolog, ec-

zacı, ekonomist, istatistikçi, mütercim, diyetisyen pozisyonları için fakülte veya en az dört
yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak.

b) Avukat pozisyonu için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
c) Programcı pozisyonu için; bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksek-

öğrenim mezunu olmak veya dört yıllık fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik
fakültelerinin elektrik, elektrik/elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden me-
zun olmak,

ç) Tekniker pozisyonu için; atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği alanlarda iki yıllık
yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Teknisyen pozisyonu için; atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği alanlarda eğitim
veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak,

e) Laborant pozisyonu için; fakülte, yüksekokul, sağlık meslek liselerinin veya meslek
liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

f) Sağlık memuru pozisyonu için; fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin
hemşirelik bölümü mezunu olmak,

g) Grafiker pozisyonu için; mesleğin gerektirdiği alanda eğitim veren en az iki yıllık
yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Kurulları ve Sınavlara İlişkin Hükümler

Sınav Kurulu
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin işlemleri

yürütmek üzere beş kişiden oluşan Sınav Kurulu oluşturulur. Sınav kurulları; Genel Müdür
veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Baş-
kanı ve diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde
sözlü sınav için de aynı usulle kurul oluşturulabilir.

(2) Sınav Kurulu üyeleri, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak
personelden fiilen yürütülmekte olan kadro unvanı ve öğrenim itibariyle lisansüstü öğrenim
hariç daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulu üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri
hısımlarının katılacağı yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemlere dâhil olamazlar. Bu durumdaki
asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Kurul
Başkanının marifetiyle yedek üye katılır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Sözlü sınav de-
ğerlendirmesi ise her üye tarafından ayrı ayrı yapılır.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca
yürütülür.

Sınav kurullarının görevleri
MADDE 12 – (1) Sınav kurullarının görevleri şunlardır:
a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde

yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavlarının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sı-
nav tarihlerini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların
yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürüt-
mek,

b) Yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak,
c) Yazılı sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak,
ç) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sı-

nav tarihlerini belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları
yapmak ve değerlendirmek, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,

d) Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanını sağla-
mak,

e) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.
Yazılı sınavın duyurulması
MADDE 13 – (1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca; atama yapılacak kadro

ve pozisyon unvanı, sayısı, varsa derecesi, sınıfı ile sınava başvuru tarihi, başvuru süresi, sınav
yeri, sınav tarihi ile atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin sınav konularının başlıkları
ve sınavdaki ağırlıkları sınavdan en az altmış gün önce personele duyurulur ve TMO internet
sayfasında ilan edilir.

Yazılı sınava başvuru
MADDE 14 – (1) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin

son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı
kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına yapılan başvurular Personel ve
Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyan personel, sınav tarihinden otuz
gün önce TMO internet sayfasında ilan edilir.
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Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 15 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi kadro ve po-

zisyonlar için yapılacak olan yazılı sınava ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları,
atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin ders notları sınav ta-
rihinden en az otuz gün önce personele duyurulur ve TMO internet sayfasında yayımlanır.

Yazılı sınav
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, TMO Genel Müdürlüğü tarafından

yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakan-
lığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ya da yükseköğretim
kurumlarından birisine yaptırılabilir. Görevde yükselme sınavı TMO Genel Müdürlüğü tara-
fından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı
olarak yapılır.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, TMO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek gö-
rev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Un-
van değişikliği sınavına katılacaklarda, TMO’da veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan
görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavları, yüz tam puan üzerinden
değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınav sonuç listesi
yazılı sınav başarı sıralamasına göre oluşturulur ve en geç otuz gün içinde TMO internet say-
fasında ilan edilir.

Sözlü sınav
MADDE 17 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edi-

len kadro sayısının beş katına kadar aday yazılı sınav sonucunun kesinleştiği tarihten itibaren
en geç otuz gün içerisinde sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin ta-
mamı sözlü sınava alınır. Sözlü sınav sonuç listesi, sözlü sınav başarı sıralamasına göre oluş-
turulur ve en geç otuz gün içinde TMO internet sayfasında ilan edilir.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü

sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar ba-
şarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 18 – (1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması

esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı sıralaması, sözlü sınav sonuçlarının duyurulduğu ta-
rihten sonra en geç otuz gün içinde TMO internet sayfasında ilan edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen,
ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla
asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

(3) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara
öncelik verilir.
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Sınav sonuçlarının TMO internet sayfasında açıklandığı tarihten iti-

baren en geç beş iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.
(2) Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları,

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca itiraz sahiplerine duyurulur.
(3) Yapılan yazılı sınavlarda hatalı sorular var ise hatalı sorulara tekabül eden puanlar

eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun
tespit edilmesi hâlinde yazılı sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeniden yazılı sınav yapılır.

Engellilerin sınavı
MADDE 20 – (1) TMO, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek

durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli şartları sağlamakla yü-
kümlüdür.

Yazılı sınavın diğer kurumlarca yapılması
MADDE 21 – (1) Yazılı sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına,

Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne
veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılması hâlinde, sınava ilişkin hususlar, Genel
Müdürlük ile ilgili kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamaya İlişkin Hükümler

Atama
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadro ve pozisyon-

lara atanmak için;
a) En yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralaması listesinin kesinleş-

mesini müteakip, başarı sıralaması esas alınarak, atanmaya hak kazanan personelin tercihlerine
göre atamaları yapılır.

b) Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde atama ya-
pılır.

(2) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları
iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanabil-
meleri için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme veya
unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple ata-

maların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanıl-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan ya da boşalan kadro veya pozisyonlara, başarı sıralamasının ke-
sinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar
için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar başarı listesindeki yedek adaylar arasında
en yüksek başarı puanı olandan başlamak üzere atama yapılabilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav-
larında başarı göstererek ataması yapılan personel, atandıkları yerde göreve başladıkları tarihten
itibaren fiilen üç yıl çalışmadan nakil talebinde bulunamaz. Göreve başladıktan sonra ortaya
çıkan sağlık, aile birliği mazeretlerinde bu şart aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara, ilgili mevzuat uyarınca

atanmış veya atanma hakkı kazanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.
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Hizmet grupları arasında geçişler
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasın-

daki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği

özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görev gruplarındaki aynı düzey görevlere ve aynı
alt görev grubundaki diğer görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-
çişler görevde yükselme sınavına tabidir.

c) TMO’da veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler
ile bu görevlerle aynı düzey görevlere atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri
taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) TMO’da veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlerden
alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen
unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

e) Avukat pozisyonundan hukuk müşavirliği kadrosuna bu Yönetmelikte belirlenen ata-
ma şartlarını taşımak ve TMO’da altı ay çalışmış olmak kaydıyla görevde yükselme sınavına
tabi tutulmadan atama yapılabilir.

f) Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatındaki şube müdür yardımcısı pozisyonuna ata-
nabilmek için dört yıllık yükseköğrenim mezunu, TMO’da alt görevlerde altı ay çalışmış ve
toplam en az altı yıl hizmet süresi olmak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan
atama yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar;
a) Unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere,
b) Atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatta aranan

öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,
görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabilirler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Top-

rak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel hakkında di-

ğer koşullara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakı-
mından iki veya üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar dört yıllık yükseköğrenim görmüş
kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü

yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziantep Üniversitesi Psikolojik Danışma

ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organla-
rına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Reh-

berlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi; 14 üncü mad-
desi ve 47 nci maddesinin (a) ve (c) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Gaziantep Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
d) Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağ-

lıklı kararlar verebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders başarılarının ar-
tırılması, Üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi, Üniversite yaşamına
uyum sağlaması ve sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişimlerine yardım etmek amacıyla
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak ve başta Üniversite öğrencileri olmak üzere
Merkeze başvuran bütün bireylerin topluma uyum sağlamalarına, problemlerini çözmelerine
ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğren-

cileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek,
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b) Öğrencilerin kendilerini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel olumsuzlukları ve akademik

başarısızlıklarına yönelik sorunlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştir-

mesi, çevresine sağlıklı ve dengeli bir şekilde uyum sağlaması, gelişmesi ve kendini gerçek-

leştirmesi amacıyla bireysel ve grupla psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,

c) İhtiyaç duyan ve Merkeze başvuran öğrencilerin eğitsel ve mesleki seçimine ilişkin

sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sun-

mak,

ç) Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak

ve onları yönlendirmek,

d) Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde vb.) korumaya

yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak,

e) Bilimsel, sosyal ve sanatsal konularda seminerler, kurslar, konferanslar, çalıştaylar

düzenleyerek öğrencilerin gelişmelerine katkı sağlamak,

f) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde konferans-

lar, kongreler, sempozyumlar vb. faaliyetler düzenlemek,

g) Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde psikolojik danışma ve rehberlik

alanı ile ilgili uygulama dersleri verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici

eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek,

ğ) Uygulamalı derslerin yürütülmesinde gereken çalışmaları desteklemek,

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden gö-

revlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kuru-

lunda görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür

yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı, yeniden görevlendirilebilir.

Müdür gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi tem-

sil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev-

lendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve iş-

leyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.
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(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı

ile ilgili öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tara-
fından üç yıl için görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-
tırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim
Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kuru-
lunun kararları oy çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar.
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki

isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların

temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara

bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve uygulamalar

için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üni-
versitenin kullanımına tahsis edilir.

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel ile karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

26 Eylül 2017 – Sayı : 30192                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ

ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 2017/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar

için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri be-

lirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu

Kanununun Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu

tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Ku-

rumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren

on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış

olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversi-

telerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya

ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge

şartı aranmaz.

İdari yaptırımlar

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ

hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü

tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Tebliğ hükümlerine

göre verilen idari para cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI

GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO:4)

1. Amaç
Bu Tebliğde, ülkemizin akdetmiş olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (ye-

rine göre “ÇVÖ Anlaşması” veya “anlaşma”) kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mu-
kimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer
nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açık-
lamaların yapılması amaçlanmaktadır.

2. Yasal Dayanak
Türkiye’nin akdetmiş olduğu ÇVÖ Anlaşmalarına taraf olan diğer ülke mukimi gerçek

veya tüzel kişilerin icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faali-
yetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin hangi ülkede vergilendirileceği konusundaki düzenle-
meler, anlaşmaların “Serbest Meslek Faaliyetleri” ile ilgili 14 üncü maddesinde ya da 14 üncü
madde ile birlikte “İş Yeri”ne ilişkin 5 inci maddesi ve bu maddenin ilişkilendirileceği “Ticari
Kazançlar”a ilişkin 7 nci maddesinde yer almaktadır. Bazı anlaşmalarda, söz konusu maddelere
ilişkin hükümlere ÇVÖ Anlaşmasına ek Protokolde de yer verilebilmektedir. Bu kapsamda,
Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalardaki düzenleme farklılıkları gözetilerek ÇVÖ Anlaşmala-
rının ilgisine göre 5, 7 ve 14 üncü maddeleri ile bu maddelerle ilgili Protokol hükümleri bu
Tebliğin yasal dayanağını oluşturmaktadır.

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümlerine Göre Anlaşmaya Taraf Diğer Ülke Mukimle-
rinin Serbest Meslek Kazancının Türkiye’de Vergilendirilmesi

Anlaşmalarımızın büyük bir kısmında serbest meslek faaliyetinin ne anlama geldiği 14
üncü maddede açıklığa kavuşturulmuş olup, bu kapsamda doktorların, avukatların, mühendis-
lerin, mimarların, diş hekimlerinin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerinin yanı sıra, özel-
likle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, artistik, eğitici veya öğretici faaliyetler serbest
meslek faaliyeti olarak değerlendirilmiştir. Bu yönüyle tanım iç mevzuatımızdaki serbest mes-
lek faaliyeti tanımı ile benzerlik taşımaktadır.

Ancak bu türden bir tanıma yer verilmeyen anlaşmalarda ise serbest meslek faaliyeti,
bu anlaşmaların “Genel Tanımlar”a ilişkin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Anlaşmada ta-
nımlanmamış herhangi bir terimin, metin aksini gerektirmedikçe, bu Anlaşmanın uygulandığı
vergilerin amaçları bakımından, o tarihte bu Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşıyacağı
hüküm altına alındığı için iç mevzuatımızda düzenlendiği şekliyle anlaşılacaktır.

Bununla beraber, sanatçı ve sporcuların icra ettikleri faaliyetlerden elde ettikleri ka-
zançların vergilendirilmesi anlaşmaların ayrı bir maddesinde düzenlendiğinden, bu faaliyet-
lerden elde edilen gelirler anlaşmaların ilgili maddesine göre vergilendirilecektir.

3.1. Serbest Meslek Faaliyetlerine İlişkin Gelir Unsurunun Türkiye’nin Taraf Ol-
duğu ÇVÖ Anlaşmalarında Düzenlenme Biçimleri

Türkiye’nin farklı ülkelerle akdetmiş olduğu ÇVÖ Anlaşmalarında serbest meslek faa-
liyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine
ilişkin standart bir tanım ya da metin yerine anlaşmaya taraf olan devletle olan ekonomik ve
ticari ilişkiler ile anlaşmanın dengesi gözetilerek birbirinden farklı metinler geliştirilmiştir.

Mevcut anlaşmaların serbest meslek faaliyetlerine ilişkin hükümlerini beş ana grupta
toplamak mümkündür.
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İlk gruptaki anlaşmalarda, serbest meslek faaliyetleri anlaşmaların 5 inci ve 14 üncü
maddelerinde düzenlenmiştir. Bu anlaşmalarda teşebbüslerin yürüttüğü serbest meslek faali-
yetlerine ilişkin olarak hizmet iş yerinin oluşma koşulları 5 inci maddede düzenlenirken, 14
üncü maddede ise bu faaliyetler kişiler açısından “mukim” terimi ile düzenlenmiştir. Dolayı-
sıyla, serbest meslek ve benzeri faaliyetlerden doğan kazancın vergilendirme yetkisinin pay-
laşımında bunlar 14 üncü madde kapsamında müstakil bir gelir unsuru olarak düzenlenirken,
teşebbüslerin bu nitelikteki faaliyetleri için hizmet iş yerinin oluşumu koşulu ayrıca belirlen-
miştir. Bu kategorideki anlaşmalara örnek olarak ülkemizin Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya,
Hırvatistan, İsrail ve Singapur ile imzalamış olduğu anlaşmalar gösterilebilir.

İkinci grup anlaşmaların önceki gruptan farkı 14 üncü maddede “mukim” yerine “mu-
kim olan bir gerçek kişi” teriminin kullanılmış olmasıdır. Dolayısıyla, serbest meslek ve benzeri
faaliyetlerden doğan kazancın vergilendirme yetkisinin paylaşımında gerçek kişiler açısından
14 üncü madde kapsamındaki unsurlar dikkate alınacak, teşebbüsler içinse 5 inci maddede yer
verilen özel bir hüküm dolayısıyla hizmet iş yerinin oluşumu koşuluna bağlı olarak 7 nci mad-
dedeki ticari kazanç hükmü devreye girecektir. Bu kategorideki anlaşmalara Almanya, Avus-
tralya, İsviçre Anlaşmaları örnek olarak verilebilir.

Üçüncü grup anlaşmalar ise serbest meslek faaliyetlerinin yalnızca 14 üncü maddede
“mukim olan bir gerçek kişi” terimi ile düzenlendiği ve teşebbüsler tarafından ifa edilen serbest
meslek faaliyetlerinin 5 inci maddede hizmet iş yeri için özel hüküm bulunmaksızın bu mad-
denin genel hükümlerine bırakıldığı anlaşma türlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda, serbest
meslek ve benzeri faaliyetlerden doğan kazancın vergilendirme yetkisinin paylaşımında gerçek
kişiler açısından 14 üncü madde kapsamındaki unsurlar dikkate alınacak, tüzel kişiler için an-
laşmanın 7 nci maddesindeki ticari kazanç hükmü geçerli olacaktır. Dolayısıyla, tüzel kişiler
açısından 5 inci maddede öngörülen iş yerine ilişkin genel kuralda öngörülen iş yerinin varlığı
durumunda kaynak ülkenin vergilendirme yetkisi, bu iş yerine atfedilebilen gelirle sınırlı olarak
oluşacaktır. Bu kategorideki anlaşmalara Güney Afrika Cumhuriyeti ve Gürcistan Anlaşmaları
örnek gösterilebilir.

Dördüncü grup anlaşmalar, bir önceki grupla benzer şekilde serbest meslek faaliyetle-
rinin yalnızca 14 üncü maddede, ancak bir önceki gruptan farklı olarak “mukim olan bir gerçek
kişi” terimine göre daha geniş bir ifade olan “mukim” terimi ile düzenlendiği ve dolayısıyla
tüzel kişilerin de bu madde kapsamına alındığı anlaşmalardır. Bu bağlamda, anlaşmanın mukim
tanımı kapsamına giren gerçek ve tüzel kişiler açısından serbest meslek ve benzeri faaliyetler-
den elde edilen kazançların vergilendirme yetkisinin paylaşımında 14 üncü maddede belirlen-
miş olan unsurlar ortak şekilde kullanılacaktır. Bu anlaşmalara örnekler ise Arnavutluk, Azer-
baycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Brezilya, Etiyopya ve Ukrayna Anlaşmalarıdır.

Beşinci ve son gruptaki anlaşmalar serbest meslek faaliyetlerinin yalnızca 14 üncü mad-
dede fakat gerçek kişiler ve teşebbüsler açısından vergilendirme yetkisinin paylaşımına ilişkin
unsurların ayrı ayrı düzenlendiği anlaşmalardır. Bu kategorinin örnekleri; Amerika Birleşik
Devletleri, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda ve Polonya Anlaş-
malarıdır.

Bu açıdan, öncelikle vergilendirme yetkisinin hangi bağlama noktası esas alınarak tespit
edileceğinin ve hangi ülkede olduğunun belirlenmesi için serbest meslek faaliyetini sunan ger-
çek ya da tüzel kişinin mukim olduğu ülke ile ülkemiz arasında bir ÇVÖ Anlaşmasının bulunup
bulunmadığına, bulunması durumunda ise ilgili anlaşmanın bu konudaki hükümlerine bakıl-
ması gerekmektedir.
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3.2. ÇVÖ Anlaşmaları Kapsamında Türkiye’nin Vergilendirme Yetkisini Belirle-
yen Unsurlar

ÇVÖ Anlaşmasına taraf olan diğer ülke mukimi tarafından Türkiye’deki hizmet alıcı-
larına sunulan serbest meslek faaliyeti veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde
edilen gelirlerin ÇVÖ Anlaşmaları kapsamında hangi ülke tarafından vergilendirileceğinin be-
lirlenmesinde en önemli konuların başında faaliyetin nerede icra edildiği gelmektedir. Diğer
ülke mukimi tarafından faaliyetin Türkiye’de icra edilmesi durumunda, tarafların, ilgili anlaşma
kapsamında vergilendirme yetkisinin dağıtımında aşağıdaki unsurlar belirleyici olmaktadır:

- iş yeri ya da sabit yer unsuru: Faaliyetin Türkiye’de bir iş yeri ya da sabit yer vası-
tasıyla gerçekleştirilmesi,

- kalma süresi unsuru: Faaliyetin icrası için bir takvim yılı/mali yıl veya 12 aylık ke-
sintisiz bir dönem içinde bir veya birkaç seferde toplam 6 ayı aşan bir süre veya 183 gün ya da
bu süreden daha fazla Türkiye’de kalınması, veya

- ödemenin Türkiye’den yapılması: Ödemenin Türkiye mukimi olan bir kişi tarafın-
dan ya da böyle bir kişi adına veya Türkiye’de sahip olunan iş yeri ya da sabit yerden yapıl-
ması.

Bu kapsamda, Türkiye’nin taraf olduğu ÇVÖ Anlaşmalarında serbest meslek faaliyet-
lerinden gerçek veya tüzel kişilerce elde edilen kazançların vergilendirilmesinde Türkiye’nin
vergilendirme yetkisinin belirlenmesi için tek bir unsur yer almamış, anlaşmalara göre değişen
farklı unsurlara (sabit yer/iş yeri unsuru, kalma süresi unsuru, ödemenin Türkiye’de mukim
olanlarca yapılması unsuru gibi) yer verilmiştir.

Bu bağlamda, bazı anlaşmalarımızda, vergilendirme yetkisinin paylaşımında hem ger-
çek hem de tüzel kişiler için sadece faaliyetin Türkiye’de bir iş yeri ya da sabit yer vasıtasıyla
gerçekleştirilmesi belirleyici unsur olarak öngörülürken, diğer bazı anlaşmalarda bu unsurun
yanı sıra kalma süresi unsuru da kullanılabilmektedir. Kalma süresi unsuruna kimi anlaşmala-
rımızda sadece gerçek kişiler yönünden yer verilirken, diğer bazı anlaşmalarımızda ise hizmet
iş yeri oluşumu açısından tüzel kişiler için de yer verilebilmektedir. Ayrıca, az sayıdaki anlaş-
mamızda Türkiye’nin vergilendirme hakkının tespiti için ödemenin Türkiye’de mukim olan-
larca veya onlar adına yapılması ya da ödemenin Türkiye’deki iş yerinden/sabit yerden yapıl-
ması unsurlarına da yer verilmiştir.

Dolayısıyla, serbest meslek faaliyetlerinden veya benzer nitelikteki diğer faaliyetlerden
elde edilen kazançların vergilendirilmesinde ilgili ülke anlaşmasının hükümlerine bakılarak
vergilendirme yetkisinin hangi ülkede olduğunun belirlenmesi ve uygulamaya buna göre yön
verilmesi gerekmektedir.

3.2.1. Serbest Meslek Faaliyetinin İcra Edildiği Yere Göre Vergilendirme Yetkisi
ÇVÖ Anlaşmalarına taraf olan diğer ülke mukimlerinin serbest meslek veya benzer ni-

telikteki diğer faaliyetlerinin kaynak ülke olarak Türkiye’de vergilendirilebilmesi diğer bir
ifade ile Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin oluşması için bu faaliyetlerin Türkiye'de ilgili
anlaşmada öngörülen belirli unsurlara bağlı şekilde icra edilmesi gerekmektedir. Genel kural
olarak, ÇVÖ Anlaşmalarına taraf olan diğer ülke mukimi bir kişinin, ülkemize sunulmakla bir-
likte Türkiye'ye gelmeksizin icra edeceği serbest meslek veya benzer nitelikteki diğer faali-
yetleri dolayısıyla elde edeceği gelirleri vergileme hakkı ÇVÖ Anlaşması uyarınca yalnızca
diğer (mukim olunan) ülkeye bırakılmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye dışında icra edilen bu tür
faaliyetler için yapılan ödemeler üzerinden Türkiye’de bir vergilendirme yapılmayacaktır.
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Örnek olarak diğer ülke mukiminin serbest meslek faaliyeti kapsamındaki deney ve
test hizmetlerini Türkiye'ye gelmeksizin mukim olduğu ülkede vermesi durumunda söz konusu
faaliyet karşılığında kendisine yapılan ödemeler üzerinden Türkiye’nin vergilendirme yetkisi
bulunmayacağından, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılması da gündeme gel-
meyecektir.

Benzer şekilde, diğer ülke mukimi tarafından Türkiye mukimine sunulan sinema filmi,
televizyon dizisi ve belgesel programlarına ilişkin dublaja ön hazırlık ile dublaj ve miksaj hiz-
metinin Türkiye'ye gelinmeksizin diğer ülkede icra edilmesi durumunda, serbest meslek faali-
yeti dolayısıyla elde edilecek gelirleri vergileme hakkı yalnızca mukim ülkeye ait olacaktır.
Bu kapsamda yapılan ödemelerden tevkifat da yapılmayacaktır.

3.2.2. Türkiye’de İcra Edilen Serbest Meslek Faaliyetlerinde Türkiye’nin Vergi-
lendirme Yetkisi

3.2.2.1. Serbest Meslek Faaliyetinin Türkiye’de Bir İş Yeri ya da Sabit Yer Vasıta-
sıyla İcra Edilmesi

ÇVÖ Anlaşmalarına taraf diğer ülke mukimleri tarafından Türkiye’de icra edilen serbest
meslek faaliyetlerinden veya benzer nitelikteki diğer faaliyetlerden elde edilen kazançların ver-
gilendirme yetkisinin paylaşımında temel bağlama noktası, faaliyetin Türkiye’de bir iş yeri ya
da sabit yer vasıtasıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğidir.

3.2.2.1.1. Gerçek Kişiler Açısından
Gerçek kişilerin elde ettikleri serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesi, ÇVÖ An-

laşmalarının 14 üncü maddesinde ele alınmaktadır. Bazı anlaşmaların 14 üncü maddesinde
açıkça gerçek kişiler yönünden düzenleme yapılmış olmakla birlikte, bazı anlaşmalarda gerçek
kişi ifadesine yer verilmeksizin mukim terimi kullanılarak düzenleme yapılmıştır. Bu şekilde
yapılan bir düzenleme anlaşmada yer verilen tanımlar gereği hem gerçek kişileri hem de tüzel
kişileri kapsamaktadır.

ÇVÖ Anlaşmasına taraf olan diğer akit devlet mukimi bir gerçek kişinin serbest meslek
faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelirin kaynak dev-
let olarak Türkiye’de vergilendirilmesi, anlaşmada sabit yerin varlığı unsuruna bağlanmış ola-
bilir. Bu kapsamda, anlaşmaya taraf diğer akit devlet mukimi bir gerçek kişinin serbest meslek
faaliyetleri icra etmek amacıyla Türkiye’de bir sabit yere sahip olması durumunda, bu sabit
yere atfedilen gelirle sınırlı olmak üzere Türkiye’nin vergilendirme hakkı doğmakta olup ya-
pılacak vergilendirmede iç mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır.

Ülkemizin taraf olduğu ÇVÖ Anlaşmalarından bazılarında, örneğin Gürcistan Anlaş-
masında olduğu gibi, diğer akit devlet mukimi gerçek kişinin serbest meslek faaliyetleri veya
bağımsız nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelirin kaynak devlet olarak Türki-
ye’de vergilendirilmesi, sadece sabit yerin varlığı unsuruna bağlanmıştır. Bunun aksine, Ame-
rika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Polonya
ve diğer bazı ülkelerle olan anlaşmalarda ise sabit yer unsurunun yanı sıra kalma süresi unsuru
da Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin belirlenmesi için kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, sabit yerin tek başına ya da kalma süresi ile birlikte alternatif bağlama
noktası olarak tanımlandığı anlaşmalarda, Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin oluşup oluş-
madığının tespiti açısından sabit yerin varlığına bakılması gerekmektedir. Dolayısıyla, serbest
meslek ve benzeri faaliyetler açısından Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin bulunup bulun-
madığının tespiti için faaliyetin Türkiye’de sabit yer vasıtasıyla icra edilip edilmediği önem
arz etmektedir. Eğer faaliyet Türkiye’de bir sabit yer vasıtasıyla icra edilirse Türkiye’nin ver-
gilendirme yetkisi oluşmaktadır.
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Örnek 1: Moldova mukimi diş hekimi Bay Andreas, sürekli olarak her yıl 4 ay Türki-
ye’de açtığı muayenehanede, 8 ay ise Moldova’daki muayenehanesinde diş hekimliği yapmak-
tadır.

Mukim kavramı dikkate alınarak düzenlenen Türkiye – Moldova ÇVÖ Anlaşmasının
14 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre Türkiye’nin ülkemizde icra edilen serbest meslek
faaliyetlerini vergilendirme hakkının oluşması için Bay Andreas’ın Türkiye’de faaliyetlerini
icra etmek amacıyla sürekli kullanabileceği sabit bir yere sahip olması gerekmekte olup, anılan
kişinin Türkiye’de her yıl düzenli olarak 4 ay faaliyette bulunduğu dikkate alındığında bu ki-
şinin Türkiye’de bir sabit yeri oluşmaktadır. Bu durumda Bay Andreas’ın geliri, yalnızca söz
konusu sabit yere atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, Türkiye’de vergilendirilebilecek-
tir.

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında “sabit yer” teriminin bir tanımlaması, ge-
nel olarak, yapılmamış olmakla birlikte, bu terim anlaşmaların 5 inci maddesinde tanımlaması
yapılan “iş yeri” kavramı ile benzerlik arz etmektedir. ÇVÖ Anlaşmalarında kullanılan “iş yeri”
ve “sabit yer” terimleri arasında nitelik olarak esaslı bir farklılık bulunmamakta, “iş yeri” terimi
daha çok ticari ve sınai faaliyetlerle ilgili olarak kullanılırken, “sabit yer” terimi serbest meslek
faaliyetlerinin icra edildiği yer için kullanılmaktadır. Örnek olarak Beyaz Rusya Anlaşmamızın
14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “sabit yer” terimi, bir gerçek kişinin serbest meslek
faaliyetlerini kısmen veya tamamen yürüttüğü sabit bir yer olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda,
ÇVÖ Anlaşmalarının 14 üncü maddesinde bahsedilen “sabit yer”in diğer ülkede oluşup oluş-
madığı hususundaki belirlemede, ilgili anlaşmaların “iş yeri” başlıklı 5 inci madde hükümleri
dikkate alınacaktır.

Sabit yerin oluşup oluşmadığının tespitinde, faaliyetin niteliğine uygun olarak kullanılan
yerin münhasıran söz konusu faaliyete tahsis edilmesi gerekli değildir. Başka bir gerçek veya
tüzel kişi ile paylaşılması veya başka bir kişiye ait olması durumu, bu yerin işe ilişkin olma
vasfını değiştirmeyecektir.

Örnek 2: Gürcistan mukimi olan mimar Bay Edward, faaliyetlerini icra etmek üzere
Türkiye’de bir büro kiralamıştır. Bay Edward, Türkiye’de mukim B şirketi ile mimarlık proje-
leri çizmek için yaptığı sözleşmeye istinaden Türkiye’deki bürosunu kullanarak mimarlık faa-
liyeti icra etmiştir.

Yalnızca gerçek kişiler için düzenleme içeren Türkiye – Gürcistan ÇVÖ Anlaşmasının
14 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre Türkiye’nin vergileme hakkı olması için Bay
Edward’ın Türkiye’de faaliyetlerini icra etmek amacıyla sürekli kullanabileceği sabit bir yere
sahip olması gerekmekte olup bu durumda Bay Edward’ın geliri, yalnızca söz konusu sabit
yere atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, Türkiye’de vergilendirilebilir.

3.2.2.1.2. Tüzel Kişiler ve Teşebbüsler Açısından
Anlaşmalara taraf diğer ülke mukimi olan tüzel kişilerin/teşebbüslerin serbest meslek

faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların vergilendirilmesi anlaşmalarda genel olarak 14 üncü
maddede düzenlenmekle birlikte, bazı anlaşmalarda söz konusu kazançlar 5 inci maddede ve
bu madde ile ilişkilendirilen 7 nci maddede, az sayıdaki bazı anlaşmalarda ise 14 üncü madde
ile birlikte 5 inci ve 7 nci maddede düzenlenmiştir.

Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Tunus ve Ukrayna An-
laşmalarımızda olduğu gibi bazı anlaşmalarımızda diğer ülke mukimlerinin serbest meslek ve
benzeri faaliyetlerinden elde ettiği gelirin kaynak devlet olarak Türkiye’de vergilendirilmesi
sadece sabit yerin varlığı unsuruna bağlanmıştır. Bu kapsamda, gerçek kişiler açısından olduğu
gibi tüzel kişiler açısından da sabit yerin varlığı vergilendirme yetkisinin tespitinde belirleyici
tek unsur olacaktır.
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Sabit yer terimi, önceki bölümde açıklandığı üzere, anlaşmaların 5 inci maddesinde ta-

nımlanan iş yeri kavramıyla benzerlik taşımaktadır. Dolayısıyla, ÇVÖ Anlaşmalarının 14 üncü

maddesinde bahsedilen “sabit yer”in diğer ülkede oluşup oluşmadığının belirlenmesinde ilgili

anlaşmaların “iş yeri” başlıklı 5 inci madde hükümleri dikkate alınacaktır.

Örnek 3: Tunus mukimi Altın A.Ş., Türkiye’de mukim Platin A.Ş.’ye danışmanlık hiz-

meti vermek üzere üç personelini 15/02/2016 tarihinde 30 günlüğüne Türkiye’ye göndermiştir.

Altın A.Ş.’nin Türkiye’de bir iş yeri bulunmamaktadır.

Serbest meslek faaliyetlerinin vergilendirilmesi Türkiye – Tunus ÇVÖ Anlaşmasının

14 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin ilk fıkrasında Türkiye’de vergilendirme ya-

pılabilmesi için yalnızca sabit yerin varlığı öngörülmüştür. Buna göre, Tunus mukimi Altın

A.Ş.’nin faaliyetleri nedeniyle Türkiye’de vergilendirme yapılabilmesi için bu şirketin faali-

yetlerini icra etmek amacıyla Türkiye’de sürekli kullanabileceği sabit bir yere sahip olması ge-

rekmektedir. Olayda Altın A.Ş.’nin Türkiye’de sabit yeri yani bir iş yeri bulunmadığı için Tür-

kiye’de icra ettiği serbest meslek faaliyeti nedeniyle elde ettiği gelir Türkiye’de vergilendiril-

meyecektir. 

Bazı anlaşmalarımızda hem gerçek kişi hem de tüzel kişiler için vergilendirme yetkisi

sadece iş yeri ya da sabit yer unsuruna bağlanmıştır. Dolayısıyla vergilendirme yetkisinin tes-

pitinde sadece bu unsur belirleyici olacaktır. Eğer faaliyet Türkiye’de bir iş yeri ya da sabit yer

vasıtasıyla icra ediliyorsa Türkiye’nin vergilendirme yetkisi olacak, iş yeri veya sabit yer oluş-

mamışsa Türkiye’nin vergi alma hakkı söz konusu olmayacaktır.

Buna karşın, diğer bazı anlaşmalarda iş yeri ya da sabit yer unsurunun yanı sıra kalma

süresi unsuru ya da ödemenin Türkiye mukimi olan bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına

ya da Türkiye’deki bir iş yerinden/sabit yerden yapılması unsuru Türkiye’nin vergilendirme

yetkisinin belirlenmesi için kullanılan ilave unsur veya unsurlar olarak yer almaktadır. Bu an-

laşmaların uygulanmasında, diğer ülke mukiminin Türkiye’de iş yeri ya da sabit yeri bulunmasa

bile Türkiye’nin vergi alma yetkisinin oluşup oluşmadığının belirlenmesi için belirtilen unsur-

lara da bakılması gerekmektedir.

3.2.2.2. Serbest Meslek Faaliyetinin Türkiye’de Belirli Süreden Fazla Kalınması

Suretiyle İcra Edilmesi

Türkiye’nin taraf olduğu ÇVÖ Anlaşmalarının bir kısmında iş yeri ya da sabit yer un-

suruna ilave olarak faaliyetin Türkiye’de belirli süreden fazla kalınarak icra edilmesi unsuruna

da yer verilmektedir. Bu durumda, iş yeri ya da sabit yer oluşmadığı halde Türkiye’nin vergi-

lendirme yetkisinin tespiti açısından kalma süresi unsuruna bakılması gerekmektedir.

3.2.2.2.1. Gerçek Kişiler Açısından

Kalma süresi unsuruna bazı anlaşmalarımızda sadece gerçek kişiler yönünden faaliyetin

icrası için 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde/takvim yılında/mali yılda, söz konusu hiz-

met veya faaliyetleri icra etmek amacıyla, bir veya birkaç seferde toplam 183 gün veya daha

fazla süre ya da süreler toplamı Türkiye’de kalınması olarak yer verilmektedir. Böyle bir du-

rumda, Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin belirlenmesi için bu unsurun da dikkate alınması

gerekmektedir.
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Kalma süresinin hesabında, kişinin serbest meslek faaliyeti icra etmek amacıyla Tür-
kiye’de fiziki olarak bulunduğu günler Türkiye’de bulunma süresi olarak dikkate alınır. He-
saplamaya; Türkiye’de 24 saatten daha kısa süreyle kalınan gün tam gün olarak, varış günü,
ayrılış günü, Cumartesi ve Pazar günleri, ulusal tatil günleri, faaliyet öncesindeki, sırasındaki
ve sonrasındaki tatil günleri, eğitim veya malzemelerin gecikmesi gibi nedenlerle kısa ara ver-
meler, hasta olunan günler ve aileden birinin öldüğü veya hasta olduğu günler gibi, Türkiye’de
geçirilen diğer tüm günler dâhil edilir. Ancak Türkiye dışındaki iki ülke arasında yapılan seya-
hat sırasında, Türkiye’den transit geçiş yapılan günler hesaplamanın dışında tutulur.

Örnek 4: Estonya mukimi Avukat Andrea, Estonya’da mukim olan müvekkilleri Katya,
Neva ve Dillan’ın Türkiye’deki bağımsız dava ve hukuki ihtilaflarını çözmek amacıyla

a) 01/05/2015 tarihinde 10 günlüğüne,
b) 04/06/2015 tarihinde 8 günlüğüne,
c) 11/07/2015 tarihinde 7 günlüğüne
İstanbul’a gelmiş, ayrıca her gelişinde 2’şer gün de Antalya’da tatil yapmıştır. Bayan

Andrea’nın Türkiye’de faaliyetlerini icra etmek amacıyla düzenli olarak kullanabileceği sabit
bir yeri bulunmamaktadır.

Serbest meslek faaliyetlerinin vergilendirilmesi Türkiye – Estonya ÇVÖ Anlaşmasının
14 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin oluşması
için Bayan Andrea’nın Türkiye’de faaliyetlerini icra etmek amacıyla sürekli kullanabileceği
sabit bir yere sahip olması veya ilgili mali yıl içinde başlayan veya sona eren herhangi bir oniki
aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla Türkiye’de kalması ge-
rekmektedir.

Anlaşmada öngörülen kalma süresinin hesaplanması ilgili mali yıl yani vergilendirme
dönemi itibarıyla yapılacaktır. Somut olayda ilgili vergilendirme dönemi 2015 takvim yılıdır.
Bir vergilendirme döneminde, serbest meslek faaliyetleri ile ilgili olarak Türkiye’nin vergilen-
dirme yetkisinin kalma süresine dayalı olarak oluşabilmesi için ilgili mali yıl içinde başlayan
veya sona eren herhangi bir oniki aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 gün veya
daha fazla süre Türkiye’de kalınması gerekmektedir. Gelir vergisi uygulamasında vergilendirme
dönemi takvim yılından oluştuğu için, ilgili takvim yılında başlayan veya sona eren herhangi
bir oniki aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla Türkiye’de
kalınması durumunda Türkiye’nin vergi alma yetkisi oluşacaktır.

Somut olayda hesaplamaya esas alınacak 12 aylık dönemin başlangıç tarihi Bayan An-
drea’nın Türkiye’ye geldiği ilk tarih olan 01/05/2015’tir. Bitiş tarihi ise başlangıç tarihine 12
aylık süre eklenerek bulunur. Olayda bitiş tarihi 01/05/2016’dır.

Başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendikten sonra tespit edilen 12 aylık dönemde Bayan
Andrea’nın Türkiye’de fiziki olarak bulunduğu toplam gün sayısı bulunur.

10 + 2 + 8 + 2 + 7 + 2 = 31 gün
Olayda Bayan Andrea’nın Türkiye’de faaliyetlerini icra etmek amacıyla düzenli olarak

kullanabileceği sabit bir yeri bulunmadığı ve Türkiye’de kaldığı süreler ilgili mali yıl içinde
başlayan veya sona eren herhangi bir oniki aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183
günden az olduğu için, Türkiye’nin, Bayan Andrea’nın Türkiye’de icra ettiği faaliyetinden elde
ettiği geliri vergilendirme yetkisi oluşmamaktadır. Ancak, Bayan Andrea’nın diğer bir danış-
manlık hizmeti için Türkiye’de 01/12/2015-30/04/2016 tarihleri arasında kalması durumunda,
bu ilave (31+31+29+31+30=)152 gün nedeniyle hesaplama aralığında Türkiye’deki kalma sü-
resi (31+152=) 183 güne çıkacağından bu durumda Türkiye’nin vergilendirme yetkisi olacak-
tır.
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3.2.2.2.2. Tüzel Kişi ve Teşebbüsler Açısından
Bazı anlaşmalarımızda, vergilendirme yetkisinin paylaşımı tüzel kişiler ve teşebbüslerin

hizmet veya faaliyet süreleri itibarıyla hizmet veya faaliyetin kesintisiz herhangi bir 12 aylık
dönem/takvim yılı/mali yıl içinde 6 aylık süre ya da süreler toplamından veya 183 gün ya da
183 günden fazla sürelerle Türkiye’de ifa edilmesi unsuruna bağlanabilmektedir.

Teşebbüslerin Türkiye'de icra edecekleri serbest meslek faaliyeti, bu teşebbüslerin per-
sonelleri vasıtasıyla Türkiye'de yapacakları serbest meslek faaliyetlerini ifade etmektedir.

Anlaşmanın 14 üncü maddesinde yalnızca anlaşmaya taraf olan diğer akit devlet mu-
kimi gerçek kişinin Türkiye’de icra ettiği serbest meslek faaliyetlerinden veya bağımsız nite-
likteki diğer faaliyetlerinden elde edilen gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme ya-
pılmış ise, Türkiye’nin, diğer akit devlet mukimi olan tüzel kişi veya teşebbüslerin Türkiye’de
icra ettiği serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirlerini vergilendirme yetkisinin olup
olmadığı anlaşmanın 5 inci ve 7 nci maddelerinde yer alan düzenlemelere göre tespit edile-
cektir.

Örnek 5: Makedonya mukimi Grava A.Ş. Türkiye’de mukim Batı A.Ş.’ye, Güney
Ltd.’ye ve Aydın Bey’e mimari danışmanlık hizmeti vermek için sırasıyla;

a) 06/04/2015 tarihinde 5 günlüğüne beş personelini,
b) 30/07/2015 tarihinde 10 günlüğüne üç personelini,
c) 11/01/2016 tarihinde 15 günlüğüne üç personelini
Türkiye’ye göndermiştir.
Türkiye-Makedonya ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddesinde yalnızca diğer akit devlet

mukimi olan gerçek kişiler yönünden düzenleme yapılmıştır. Anlaşmanın 5 inci maddesinde
ise serbest meslek faaliyetlerinin iş yeri oluşturmasına ilişkin özel bir düzenleme yapılmamıştır.
Bu nedenle, Grava A.Ş.’nin Türkiye’de farklı kişilere personeli aracılığıyla sunduğu serbest
meslek hizmetleri bakımından Türkiye’nin vergileme hakkı olup olmadığı, anlaşmanın 5 inci
ve bu madde ile ilişkilendirilen 7 nci maddesindeki düzenlemeler kapsamında Türkiye’de bir
iş yeri oluşup oluşmadığına göre belirlenecektir. Türkiye’de bir iş yeri oluşmadığı durumda
Türkiye’de vergilendirme yapılmayacaktır.

Örnek 6: Türkiye’de danışmanlık hizmeti vermek için öteden beri bir iş yerine sahip
olan Almanya mukimi Gertz Şirketi, Türkiye’de mukim Yayın Ltd. Şti.’ye bu iş yeri vasıtasıyla
danışmanlık hizmeti vermektedir.

Türkiye – Almanya ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddesinde yalnızca diğer akit devlet
mukimi olan gerçek kişilerin Türkiye’de icra ettiği serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen
gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle 14 üncü madde hük-
mü Gertz Şirketi’nin gelirlerinin vergilendirilmesinde dikkate alınmaz.

Anlaşmanın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre; Almanya mukimi
bir teşebbüs tarafından, çalışanları veya teşebbüs tarafından bu amaçla görevlendirilen diğer
personel aracılığıyla Türkiye’de ifa edilen ve herhangi bir 12 aylık dönemde toplam altı ayı
aşan bir süre veya sürelerde devam eden (aynı veya bağlı proje için), danışmanlık hizmetleri
de dâhil, hizmet tedarikleri iş yeri oluşturmaktadır.

Ancak olayda, Gertz Şirketi Türkiye’de bulunan iş yeri vasıtasıyla Yayın Ltd. Şti.’ye
danışmanlık hizmeti verdiğinden Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin tespiti için Türkiye’de
ifa edilen hizmet süresinin ayrıca hesaplanması gerekmemektedir.

Bu durumda, Türkiye’de bir iş yeri bulunduğundan yalnızca bu işyerine atfedilebilen
gelirlerle sınırlı olmak üzere Türkiye’nin vergi alma hakkı bulunmaktadır.
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3.2.2.3. Serbest Meslek Faaliyetine İlişkin Ödemenin Türkiye’den Yapılması
Sınırlı sayıdaki bazı ÇVÖ Anlaşmamızda, anlaşmaya taraf diğer akit devlet mukiminin

Türkiye’de icra ettiği serbest meslek veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetlerinden elde ettiği
gelirin Türkiye’de vergilendirilmesi, bu kişinin Türkiye’de herhangi bir kesintisiz 12 aylık dö-
nemde/takvim yılında/mali yılda 183 günü aşan bir süre kalması ya da ödemenin Türkiye mu-
kimi olan bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına yapılması veya ödemenin, bu ödemeyi
yapan kişinin Türkiye’de sahip olduğu bir iş yerinden ya da sabit yerden yapılması koşulların-
dan en az birinin gerçekleşmesine bağlanmıştır.

3.2.2.3.1. Gerçek Kişiye Türkiye’den Ödeme Yapılması Durumunda Vergilendirme
Az sayıdaki ÇVÖ Anlaşmamızda, anlaşmaya taraf diğer akit devlet mukimi bir gerçek

kişinin Türkiye’de icra ettiği serbest meslek faaliyetlerinden elde ettiği gelirin Türkiye’de ver-
gilendirilmesi, Türkiye’deki kalma (bulunma) süresinin yanı sıra ödemenin Türkiye mukimi
olan bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına yapılması veya ödemenin, bu ödemeyi yapan
kişinin Türkiye’de sahip olduğu bir iş yerinden ya da sabit yerden yapılması koşullarından en
az birinin gerçekleşmesine bağlanmıştır. Bu koşullardan birisinin gerçekleştiği durumda ver-
gileme iç mevzuat hükümlerimiz çerçevesinde yapılacaktır.

Örnek 7: İsrail mukimi Bayan Andrea, Türkiye’de mukim Talas A.Ş.’ye danışmanlık
hizmeti vermek için 2016 yılında 10 günlüğüne Türkiye’ye gelmiştir. İsrail mukimi Bayan An-
drea’nın Türkiye’de sunduğu hizmet karşılığında kendisine Türkiye mukimi Talas A.Ş. tara-
fından ödeme yapılmıştır.

Türkiye – İsrail ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, Bayan
Andrea’nın Türkiye’de ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir oniki aylık dö-
nemde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günü aşmamak üzere kalması ve ödemenin, Türkiye
mukimi olmayan bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına yapılması ve ödemenin, bu öde-
meyi yapan kişinin Türkiye’de sahip olduğu bir iş yerinden veya sabit yerden yapılmaması ko-
şullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda Bayan Andrea’nın Türkiye’de icra ettiği serbest
meslek faaliyetinden elde ettiği gelir yalnızca İsrail’de vergilendirilecektir.

Buna göre, Türkiye’nin vergileme hakkı olması için; Bayan Andrea’nın Türkiye’de
ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir oniki aylık dönemde bir veya bir kaç se-
ferde toplam 183 gün veya daha fazla bir süre kalması veya ödemenin, Türkiye mukimi olan
bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına yapılması veya ödemenin, bu ödemeyi yapan kişinin
Türkiye’de sahip olduğu bir iş yerinden veya sabit yerden yapılması koşullarından en az biri-
sinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Olayda süre ile ilgili koşul gerçekleşmemiştir. Ancak ödeme ile ilgili koşullardan “Tür-
kiye mukimi olan bir kişi tarafından ödeme yapılması” koşulu gerçekleştiğinden Türkiye’nin,
Bayan Andrea’nın Türkiye’de sunduğu danışmanlık hizmetinden elde ettiği geliri vergilendirme
hakkı olacaktır.

3.2.2.3.2. Tüzel Kişiye Türkiye’den Ödeme Yapılması Durumunda Vergilendirme
Sınırlı sayıdaki bazı ÇVÖ Anlaşmamızda, anlaşmaya taraf diğer akit devlet mukimi bir

teşebbüsün Türkiye’de icra ettiği serbest meslek faaliyetlerinden elde ettiği kazancın Türkiye’de
vergilendirilmesi, Türkiye’de gerçekleştirilen faaliyet süresi unsurunun yanı sıra ödemenin
Türkiye mukimi olan bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına yapılması veya ödemenin,
bu ödemeyi yapan kişinin Türkiye’de sahip olduğu bir iş yerinden ya da sabit yerden yapılması
koşullarından en az birinin gerçekleşmesine bağlanmıştır.
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Örnek 8: İsveç mukimi Johansson şirketi Türkiye’de mukim Doğabeyi şirketine danış-
manlık hizmeti vermek için;

a) 15/06/2018 tarihinde 50 günlüğüne bir personelini,
b) 01/09/2018 tarihinde 50 günlüğüne iki personelini,
c) 04/02/2019 tarihinde 30 günlüğüne üç personelini,
Türkiye’ye göndermiştir. Johansson şirketinin Türkiye’de sunduğu hizmet karşılığında

kendisine Doğabeyi şirketi tarafından ödeme yapılmıştır.
Türkiye – İsveç ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, İsveç

mukimi şirketin Türkiye’de bir takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde 183 günü aşmamak
üzere faaliyet icra etmesi ve ödemenin, Türkiye mukimi olmayan bir kişi tarafından veya böyle
bir kişi adına yapılması ve ödemenin, bu ödemeyi yapan kişinin Türkiye’de sahip olduğu bir
iş yerinden veya sabit yerden yapılmaması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda İsveç
mukimi şirketin Türkiye’de icra ettiği serbest meslek faaliyetinden elde ettiği kazanç yalnızca
İsveç’te vergilendirilecektir.

Buna göre, Türkiye’nin vergileme hakkı olması için; Johansson şirketinin Türkiye’de
bir takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde 183 günü aşan bir süre faaliyet icra etmesi veya
ödemenin, Türkiye mukimi olan bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına yapılması veya
ödemenin, bu ödemeyi yapan kişinin Türkiye’de sahip olduğu bir iş yerinden veya sabit yerden
yapılması koşullarından en az birisinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Olayda sürenin hesaplanması şu şekilde olacaktır:
Anlaşmada takvim yılı esas alındığından personelin Türkiye’ye geldiği tarihe bakılarak

12 aylık süre belirlemesi yapılmayacaktır.
2018 takvim yılında Türkiye’deki toplam faaliyet süresi, İsveç mukimi şirketin Türki-

ye’de hizmet sunduğu gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.
50  + 50   = 100 gün
İsveç mukimi şirketin 2019 takvim yılında Türkiye’deki faaliyet süresi ise 30 gündür.
Anlaşmaya göre takvim yılı esas alındığından hesaplamada, 2019 yılına isabet eden 30

gün 100 güne eklenmez.
Olayda süre ile ilgili koşul gerçekleşmemiştir. Ancak ödeme ile ilgili koşullardan Tür-

kiye mukimi olan bir kişi tarafından İsveç mukimi şirkete ödeme yapılması koşulu gerçekleş-
tiğinden Türkiye’nin İsveç mukimi şirketin Türkiye’de sunduğu danışmanlık hizmetinden elde
ettiği kazancı vergileme hakkı olacaktır.

Örnek 9: Güney Kore mukimi Hu Tan Lee şirketi Almanya’da mukim Deutsche Trans-
port Gmbh’nin Türkiye’deki şubesine danışmanlık hizmeti verecektir. Danışmanlık hizmeti
karşılığı ödeme Deutsche Transport Gmbh’nin Türkiye’deki şubesi tarafından yapılacaktır.

Türkiye – Güney Kore ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre,
Güney Kore mukimi şirketin Türkiye’de bir takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde 183
günü aşmamak üzere kalması ve ödemenin, Türkiye mukimi olmayan bir kişi tarafından veya
böyle bir kişi adına yapılması ve ödemenin, bu ödemeyi yapan kişinin Türkiye’de sahip olduğu
bir iş yerinden veya sabit yerden yapılmaması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda
Güney Kore mukimi şirketin Türkiye’de icra ettiği serbest meslek faaliyetinden elde ettiği ka-
zanç yalnızca Güney Kore’de vergilendirilecektir.

Buna göre, Türkiye’nin vergileme hakkı olması için; Hu Tan Lee şirketinin Türkiye’de
bir takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde 183 günü aşan bir süre kalması veya ödemenin,
Türkiye mukimi olan bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına yapılması veya ödemenin,
bu ödemeyi yapan kişinin Türkiye’de sahip olduğu bir iş yerinden veya sabit yerden yapılması
koşullarından en az birisinin gerçekleşmesi gerekmektedir.
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Olayda Güney Kore mukimi şirketin danışmanlık hizmeti karşılığında ödeme, Deutsche
Transport Gmbh’nin Türkiye’de sahip olduğu iş yerinden yapıldığından, Türkiye’nin Güney
Kore mukimi şirketin Türkiye’de sunduğu danışmanlık hizmetinden elde ettiği kazancı vergi-
leme hakkı olacaktır.

3.3. Özellikli Hususlar
3.3.1. Kalma Süresinin Hesaplanması
3.3.1.1. Genel Kural
Serbest meslek ve benzeri faaliyetlerden elde edilen kazancın kaynak ülke olarak Tür-

kiye’de vergilendirilmesi açısından, yetkinin oluşup oluşmadığının tespiti için öngörülen kalma
süresi unsuru hizmet veya faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreleri esas almaktadır. Bu kap-
samda, Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin oluşabilmesi için hizmet veya faaliyetlerin Tür-
kiye’de icra edildiği süre toplamının belirli bir sınırı aşması öngörülmektedir. Vergilendirme
yetkisinin oluşumuna kaynak teşkil edecek bu süre veya süreler toplamı ülkemizin taraf olduğu
ÇVÖ Anlaşmalarında farklı şekillerde ve farklı eşikler şeklinde ifade edilmiştir. Bu ifade tarzları
sıralandığında, Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin oluşması için bu süre veya süreler topla-
mının bir veya birkaç seferde 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde/takvim yılında/mali
yılda;

- 183 günü aşması,
- 183 günü bulması veya aşması,
- 183 gün veya daha fazla olması,
- 183 gün veya daha uzun bir süre olması veya
- 6 ayı aşması
gerekmektedir.
İlk sıradaki ifade tarzının yer aldığı ÇVÖ Anlaşmaları açısından Türkiye’nin vergilen-

dirme yetkisinin oluşması için bu süre veya süreler toplamının bir veya birkaç seferde 12 aylık
herhangi bir kesintisiz dönemde/takvim yılında/mali yılda 183 günü aşması, yani en az 184
gün olması şarttır. Diğer üç ifade tarzında ise vergilendirme yetkisinin oluşması için sürenin
183 gün olması yeterlidir.

Süre hesabında Türkiye’de gerçekleştirilen faaliyetin herhangi bir kesintisiz 12 aylık
dönemde/takvim yılında/mali yılda toplam 6 ayı aşan bir süre veya sürelerde devam etmesi
koşulu getirilen anlaşmalarımızda ise hizmetin aralıklarla sunulması durumunda 6 ayın hesa-
bında her bir ay 30 gün olarak dikkate alınır ve (6x30=)180 günü aşan sürelerde devam eden
hizmetler için Türkiye’de vergilendirme yapılır. Hizmetin kesintisiz olarak sunulması duru-
munda ise hizmetin başladığı güne altıncı ayda tekabül eden gün 6 aylık sürenin tamamlandığı
gün olarak dikkate alınır. 6 aylık sürenin bittiği ayda, hizmetin başladığı güne tekabül eden bir
gün yoksa süre o ayın son günü biter. 6 ayı aşan süre devam eden hizmetler için Türkiye’de
vergilendirme yapılır.

Örnek 10: Türkiye’de 31 Mart 2016 tarihinden itibaren kesintisiz olarak hizmet ifa eden
diğer ülke mukimi bir kişinin Türkiye’de sunduğu hizmetin 6 aylık süreyi aşıp aşmadığının
tespitinde, Mart ayından sonraki altıncı ayda hizmetin başladığı güne tekabül eden güne bakılır.
Eylül ayında 31 gün olmadığından, 6 aylık sürenin son günü 30 Eylül 2016 tarihi olacaktır.
Buna göre, hizmetin 30 Eylül 2016 tarihinden sonra sona ermesi durumunda, hizmet, 6 aydan
uzun süre ifa edilmiş olacaktır.

Sürenin hesaplanmasında önem arz eden bir husus da Türkiye’de icra edilen birden
fazla serbest meslek faaliyetinin bir zaman dilimi içinde bir arada ifa edilmesi durumudur.
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Böyle bir durumda Türkiye’de fiilen bulunulan günlerin hesaplanmasında mükerrer
gün sayımını önlemek için birbiriyle çakışan günlerin süre hesaplanmasında tam gün olarak
bir defa dikkate alınması gerekmektedir.

Örnek 11: Dar mükellef gerçek kişi, Türkiye’de iki ayrı serbest meslek faaliyeti icra
etmek üzere 01.08.2016 tarihinde Türkiye’ye gelmiş ve 31.12.2016 tarihinde Türkiye’den ay-
rılmıştır. Türkiye’de faaliyet süreleri aşağıdaki gibidir.

Faaliyet Dönemi              Türkiye’de Kalma Süresi
1. Faaliyet   01.08.2016-31.12.2016                  153 gün
2. Faaliyet   01.09.2016-30.11.2016                    91 gün
Dar mükellef serbest meslek erbabının Türkiye’de icra ettiği iki ayrı faaliyet için tahsis

ettiği gün sayısı (153+91=)244 gün olmakla birlikte birbiriyle çakışan günlerin (91 gün) bir
defa dikkate alınacak olması nedeniyle Türkiye’de icra edilen faaliyet süresi (244-91=)153 gün
olmakta ve bu durumda da kaynak devlet olarak Türkiye’nin vergilendirme hakkı bulunma-
maktadır.

3.3.1.2. Teşebbüsler Yönünden Kalma Süresi Hesabı
Tüzel kişi ve teşebbüsler yönünden, Türkiye’de vergilendirme hakkının doğması için

gereken süre hesabında, oluşturulmuş görüş ve kanaatler çerçevesindeki uygulama hizmetin
ifa edilmesi için gönderilen personel sayısı ile hizmetin ifa edildiği gün sayısının birlikte dikkate
alınması yönündeydi. Örneğin Türkiye’de 10 personeliyle 20 gün faaliyette bulunan bir diğer
ülke mukimi Türkiye’de 200 gün faaliyet icra etmiş sayılmaktaydı.

Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra ise tüzel kişi ve teşebbüsler yönünden süre
hesabında, personel sayısı dikkate alınmaksızın icra edilen faaliyet için Türkiye’de geçirilen
gün sayısı dikkate alınacaktır.

Örnek 12: İngiltere mukimi Best Co. Türkiye’de mukim Birden A.Ş.’ye danışmanlık
hizmeti vermek için;

a) 01/03/2018 tarihinde 90 günlüğüne yedi personelini,
b) 25/07/2018 tarihinde 80 günlüğüne dokuz personelini,
c) 15/12/2018 tarihinde 25 günlüğüne üç personelini
Türkiye’ye göndermiştir. Best Co.’nun Türkiye’de bir iş yeri bulunmamaktadır.
Türkiye – İngiltere ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında diğer akit

devlette mukim olanlar, ikinci fıkrasında ise diğer akit devlette mukim olan teşebbüsler yö-
nünden düzenleme yapılmıştır. Tüzel kişi olan Best Co. için teşebbüslerin serbest meslek faa-
liyetlerine ilişkin ikinci fıkra hükümleri dikkate alınır.

Anlaşmanın 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Türkiye’nin vergileme yetkisinin
oluşması için; Best Co.’nun faaliyetlerini icra etmek üzere Türkiye’de iş yerine sahip olması
veya Türkiye’de faaliyetlerin icra edildiği süre veya sürelerin, herhangi bir kesintisiz 12 aylık
dönemde toplam 183 günü aşması koşullarından en az birisinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Türkiye’de iş yeri bulunmadığından, Best Co. açısından ikinci unsur olan sürenin dik-
kate alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir. Sürenin hesaplanmasında öncelikle 12
aylık dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri tespit edilir. Herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemin
başlangıç tarihi personelin serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere Türkiye’ye geldiği ilk ta-
rihtir. Olayda başlangıç tarihi 01/03/2018’tir. Bitiş tarihi ise başlangıç tarihine 12 aylık süre
eklenerek bulunur. Olayda bitiş tarihi 01/03/2019’dur.

Başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendikten sonra başlangıç tarihinden itibaren kesintisiz
12 aylık dönemde faaliyetin icra edildiği toplam gün sayısı, Türkiye’de bu işi ifa eden personel
sayısı dikkate alınmaksızın bulunur. Buna göre hesaplanan süre

90 + 80 +25  = 195 gündür.
Olayda Best Co.’nun Türkiye’deki faaliyetinin icra edildiği süreler herhangi bir kesin-

tisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aştığı için bu faaliyetinden elde ettiği geliri Türkiye’nin
vergilendirme hakkı bulunmaktadır.
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3.3.1.3. Aynı veya Bağlı Proje Kapsamında Süre Hesabı
Serbest meslek ve benzeri faaliyetlerin ÇVÖ Anlaşmaları kapsamında vergilendirilmesi

açısından bazı ÇVÖ Anlaşmalarında iş yerini düzenleyen 5 inci maddelerde yer alan aynı veya
bağlı proje kapsamında yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde süre hesaplaması özellik arz
eden bir durumdur.

Bu tür anlaşmalar yönünden teşebbüslerin ifa ettiği serbest meslek faaliyetlerinde kay-
nak ülkenin vergilendirme yetkisinin tespiti açısından öngörülen kalma süresinin hesabında
sadece aynı veya bağlı projeler birlikte dikkate alınacak, bunun dışındaki durumlarda her bir
proje kendi başına değerlendirilecektir.

Anlaşmaların uygulanmasında; “aynı proje” serbest meslek faaliyetini icra eden, başka
bir deyişle, hizmeti sunan teşebbüs yönünden aynı proje olmalıdır. Bu kapsamda aynı proje
için hizmet tek bir gerçek veya tüzel kişiye sunulabileceği gibi, birden fazla kişiye de sunula-
bilir.

“Bağlı proje” ise bir teşebbüs tarafından ticari bütünlüğe sahip farklı projeler kapsa-
mında sunulan hizmetler bakımından dikkate alınır. Projelerin bağlı olup olmadığı tespit edi-
lirken olayına göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede;

- projelerin tek bir ana sözleşme kapsamında olup olmadığı,
- projelerin farklı sözleşmelerin kapsamında olduğu durumlarda, bu farklı sözleşmelerin

aynı kişi veya ilişkili kişiler ile sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı ve makul bir şekilde ilk
sözleşme sonuçlandırılırken ilave sözleşmelerin de sonuçlandırılmasının öngörülmesinin müm-
kün olup olmadığı,

- farklı projelere konu olan çalışmaların niteliğinin aynı olup olmadığı,
- farklı projeler kapsamında aynı gerçek kişilerin hizmetleri gerçekleştirip gerçekleş-

tirmediği,
gibi hususlar bağlı projenin tespitinde dikkate alınabilir.
Aynı veya bağlı proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kalma süresinin

hesaplanmasında aynı veya bağlı projeler yönünden ifa edilen hizmetlerin birlikte değerlendi-
rilmesi, ayrı projeler yönünden ise bu sürenin her bir proje için ayrı ayrı değerlendirilmesi ge-
rekmektedir.

Örnek 13: Türkiye’de mukim bir şirketin Türkiye’deki şubelerinde kullanılan benzer
büro makinelerinin bakımı için anlaşmaya taraf diğer akit devlette mukim bir teşebbüsten hiz-
met satın alınmıştır.

Bu örnek kapsamında, Türkiye’de mukim bir şirketin farklı şubelerine verilen bakım
hizmeti ticari bütünlük arz ettiğinden aynı proje olarak değerlendirilecektir.

Örnek 14: Faaliyet konusu satışını yapmış olduğu tıbbi cihazların bakımı ve bu tıbbi
cihazlarla ilgili olarak eğitim hizmeti vermek olan Anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi bir
firma, Türkiye’de mukim bir özel hastaneye satmış olduğu tıbbi cihazın bakım hizmeti ile bu
cihazı kullanacak hastane personeline eğitim hizmeti vermektedir. Her iki hizmet için de tek
sözleşme yapılmış olup, bakım ve eğitim hizmetlerini söz konusu firmanın aynı personeli ger-
çekleştirmektedir.

Bu örnekte, Türkiye’de mukim firmaya tıbbi cihazlara bakım ve eğitim hizmetinin tek
bir sözleşme kapsamında verilmesi ile bakım ve eğitim hizmetinin aynı personel tarafından
verilmiş olması nedeniyle bu hizmetlerin bağlı proje kapsamında verildiği değerlendirilecek-
tir.
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Örnek 15: İsviçre mukimi Arte şirketi Türkiye’de Balkan ve Ceyhun Limited Şirketle-
rine aynı proje kapsamında danışmanlık hizmeti vermek için;

a) 15/06/2018 tarihinde 80 günlüğüne üç personelini Balkan Şirketine,
b) 01/09/2018 tarihinde 80 günlüğüne dört personelini Ceyhun Şirketine,
c) 04/01/2019 tarihinde 30 günlüğüne bu amaçla görevlendirdiği Demir Limited Şir-

ketinin üç personelini Balkan Şirketine,
göndermiştir.
Türkiye – İsviçre ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddesinde yalnızca diğer akit devlet

mukimi olan gerçek kişilerin Türkiye’de icra ettiği serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen
gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle 14 üncü madde hük-
mü Arte Şirketi’nin gelirlerinin vergilendirilmesinde dikkate alınmayacaktır.

Anlaşmanın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre İsviçre mukimi te-
şebbüs tarafından, çalışanları veya teşebbüs tarafından bu amaçla görevlendirilen diğer personel
aracılığıyla Türkiye’de ifa edilen ve herhangi bir 12 aylık dönemde (aynı veya bağlı proje için)
toplam altı aylık süre veya süreleri aşan, danışmanlık hizmetleri dâhil hizmet tedarikleri iş yeri
oluşturmaktadır. Böyle bir durumda Türkiye’nin vergileme hakkı olacaktır.

Sürenin hesaplanmasında bir proje için herhangi kesintisiz bir 12 aylık dönem içinde
öngörülen sürenin aşılmış olması vergilendirme yetkisinin oluşması için yeterlidir. Ancak, bu
süre aynı veya bağlı projelerin bütünü dikkate alınarak hesaplanır. Bu kapsamda, Arte Şirketi
tarafından iki şirkete aynı proje kapsamında sunulan hizmete ilişkin olarak personelin Türki-
ye’ye geldiği ilk tarih 12 aylık sürenin başlangıcında esas alınacak ve 15/06/2018 - 15/06/2019
tarihleri arasında Türkiye’de faaliyetle ilgili olarak bulunulan süreye bakılacaktır.

Başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendikten sonra başlangıç tarihinden itibaren 12 aylık
dönemde Arte Şirketi’nin aynı proje için Türkiye’de hizmet sunduğu toplam gün sayısı bulunur.
Teşebbüsün kendi çalışanları ile teşebbüs tarafından bu amaçla görevlendirilen diğer personel
aracılığıyla Türkiye’de ifa edilen hizmetlerin süresi personel sayısı dikkate alınmaksızın aşa-
ğıdaki şekilde hesaplanır.

80 + 80 + 30   = 190 gün
Olayda Arte Şirketi’nin aynı proje kapsamında Türkiye’de ifa ettiği hizmet 12 aylık

dönemde toplam altı aylık süreyi aştığından Türkiye’de bir iş yeri oluşmaktadır. Bu durumda
Türkiye’nin aynı proje kapsamında sunulan hizmetlerden doğan kazancı vergilendirme hakkı
olacaktır.

Örnek 16: Kanada mukimi North Co. Türkiye’de mukim Bayrak A.Ş.’ye bağlı bir proje
için (A1 ve A2) sözleşmeleri ve Bayrak A.Ş. ile Türkiye’de mukim Cevher A.Ş.’ye ayrıca bu
projeyle bağlantılı olmayan farklı projeler için sırasıyla (Y ve Z) sözleşmeleri kapsamında da-
nışmanlık hizmeti vermek için;

a) 01/02/2018 tarihinde 20 günlüğüne iki personelini (A1) sözleşmesi,
b) 20/04/2018 tarihinde 10 günlüğüne dört personelini (A2) sözleşmesi,
c) 10/07/2018 tarihinde 20 günlüğüne üç personelini (Y) sözleşmesi,
ç) 10/10/2018 tarihinde 100 günlüğüne iki personelini (Z) sözleşmesi,
d) 01/03/2019 tarihinde 100 günlüğüne iki personelini (Z) sözleşmesi,
kapsamında Türkiye’ye göndermiştir.
Türkiye – Kanada ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddesinde yalnızca diğer akit devlet

mukimi olan gerçek kişilerin Türkiye’de icra ettiği serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen
gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle 14 üncü madde hük-
mü North Co.’nun gelirlerinin vergilendirilmesinde dikkate alınmaz.
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Anlaşmanın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre Kanada mukimi te-
şebbüs tarafından, çalışanları veya teşebbüs tarafından bu amaçla görevlendirilen diğer gerçek
kişiler aracılığıyla Türkiye’de ifa edilen ve herhangi bir 12 aylık dönemde aynı veya bağlı proje
için Türkiye’de toplam 183 günü aşan bir süre veya sürelerde devam eden danışmanlık hiz-
metleri de dâhil hizmet tedarikleri iş yeri oluşturmaktadır. Böyle bir durumda Türkiye’nin ver-
gilendirme hakkı olacaktır.

Olayda vergilendirme yetkisinin oluşumuna ilişkin sürenin hesaplanması her bir proje
için ayrı ayrı olacaktır. Ancak, aynı veya bağlı projeler için geçen süreler birlikte değerlendi-
rilecektir.

Her bir proje için öncelikle herhangi bir 12 aylık dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri
tespit edilir. Herhangi bir 12 aylık dönemin başlangıç tarihi projeye ilişkin olarak personelin
Türkiye’ye geldiği ilk tarihtir.

- Buna göre A1 ve A2 bağlı projelerine ilişkin sürenin başlangıç tarihi 01/02/2018’dir.
Bitiş tarihi ise başlangıç tarihine 12 aylık süre eklenerek bulunur. Buna göre bitiş tarihi
01/02/2019 olacaktır. Başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendikten sonra North Co.’nun başlangıç
tarihinden itibaren bağlı proje için 12 aylık dönemde (A1 ve A2) sözleşmeleri kapsamında
Bayrak A.Ş.’ye Türkiye’de hizmet sunduğu toplam gün sayısı Türkiye’de bu işi ifa eden per-
sonel sayısı dikkate alınmaksızın bulunur. Bu süre 20 + 10 = 30 gündür. Bu hesaplama yapı-
lırken bağlı projeden farklı projeler olan (Y) ve (Z) sözleşmeleri kapsamında sunulan hizmet
ile ilgili olarak Türkiye’de ifa edilen hizmet süresi dikkate alınmaz. Olayda North Co.’nun per-
soneli aracılığıyla bağlı projeler için Türkiye’de ifa ettiği hizmeti 12 aylık dönemde toplam
183 günü aşmadığı için Türkiye’de iş yeri oluşmamakta, dolayısıyla Türkiye’nin vergilendirme
yetkisi doğmamaktadır.

- North Co.’nun aynı veya bağlı proje dışında Türkiye’de farklı projeler için sunduğu
hizmetler de kendi içlerinde ayrıca değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken aynı veya bağlı
proje kapsamında olmayan her bir bağımsız proje ile ilgili süre hesabında 12 aylık dönemin
başlangıç ve bitiş tarihleri ayrı ayrı tespit edilir. Buna göre (Y) sözleşmesi kapsamında yürü-
tülen proje için Türkiye ifa edilen hizmet ile ilgili süre hesabında başlangıç tarihi 10/07/2018,
bitiş tarihi ise bu tarihe 12 aylık süre eklenerek bulunan 10/07/2019 olacaktır. Bu proje kapsa-
mında Türkiye’de sunulan hizmetin toplam gün sayısı, Türkiye’de bu işi ifa eden personel
sayısı dikkate alınmaksızın hesaplanır. Buna göre, Türkiye’de  20 gün süreyle hizmet ifa edil-
miştir. Olayda North Co.’nun personeli aracılığıyla (Y) sözleşmesi kapsamında Türkiye’de ifa
edilen hizmeti 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşmadığı için Türkiye’de iş yeri oluşma-
maktadır.

- North Co. tarafından (Z) sözleşmesi kapsamında yürütülen proje için süre hesabında
başlangıç tarihi 10/10/2018, bitiş tarihi ise bu tarihe 12 aylık süre eklenerek bulunan 10/10/2019
olacaktır. Başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendikten sonra başlangıç tarihinden itibaren 12 aylık
dönemde North Co.’nun (Z) sözleşmesi kapsamında Türkiye’de hizmet sunduğu toplam gün
sayısı Türkiye’de bu işi ifa eden personel sayısı dikkate alınmaksızın bulunur. Buna göre, he-
saplanan süre 100 + 100 = 200 gündür. Olayda North Co.’nun personeli aracılığıyla (Z) söz-
leşmesi kapsamında Türkiye’de ifa edilen hizmeti 12 aylık dönemde toplam 183 günü aştığı
için Türkiye’de iş yeri oluşmaktadır. Bu durumda Türkiye’nin yalnızca, North Co.’nun (Z)
sözleşmesinden kaynaklanan kazancını bu iş yerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere
vergileme hakkı oluşmaktadır.
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Örnek 17: İtalya mukimi Allende Şirketi Türkiye’de mukim Balkır A.Ş.’ye danışmanlık
hizmeti vermek için;

a) 10/01/2018 tarihinde 10 günlüğüne iki personelini,
b) 03/04/2018 tarihinde 10 günlüğüne iki personelini,
c) 18/08/2018 tarihinde 12 günlüğüne bir personelini,
ç) 05/01/2019 tarihinde 10 günlüğüne bir personelini,
Türkiye’ye göndermiştir. Allende şirketinin Türkiye’de bir iş yeri bulunmamaktadır.
Türkiye – İtalya ÇVÖ Anlaşmasının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin

(ii) alt bendine göre İtalya mukimi teşebbüs tarafından, hizmetli veya diğer personel çalıştırıl-
mak suretiyle ifa edilen ve aynı veya bağlı proje için Türkiye’de herhangi bir 12 aylık dönemde
toplam altı ayı aşan süre veya süreler devam eden, danışmanlık hizmetleri de dâhil, hizmetler
iş yeri oluşturmaktadır.

Ayrıca, anlaşmanın teşebbüslerin serbest meslek faaliyeti icrası ile ilgili 14 üncü mad-
desinin ikinci fıkrasına göre Türkiye’nin vergileme hakkı olması için; Allende Şirketinin faa-
liyetlerini icra etmek üzere Türkiye’de iş yerine sahip olması veya Türkiye’de hizmetlerin icra
edildiği süre veya sürelerin, herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşması
koşullarından en az birisinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Ancak, teşebbüslerin hizmet tedarikleri ile ilgili olarak anlaşmanın 14 üncü maddesinde
özel bir düzenleme yer aldığından, anlaşmanın 5 inci maddesi dikkate alınmayacaktır.

Olayda sürenin hesaplanmasında öncelikle 12 aylık dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri
tespit edilir. 12 aylık dönemin başlangıç tarihi personelin Türkiye’ye geldiği ilk tarihtir. Olayda
başlangıç tarihi 10/01/2018’dir. Bitiş tarihi ise başlangıç tarihine 12 aylık süre eklenerek bulu-
nur. Buna göre bitiş tarihi 10/01/2019 olacaktır.

Başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendikten sonra başlangıç tarihinden itibaren 12 aylık
dönemde faaliyetin icra edildiği toplam gün sayısı, Türkiye’de bu işi ifa eden personel sayısı
dikkate alınmaksızın hesaplanır. Bu hesaplamada 12 aylık dönemin bitiş tarihi olan 10/01/2019
tarihinden sonraki 5 gün toplama dâhil edilmez.

10 + 10 +12 + 10 – 5 = 37 gün
Olayda Allende Şirketi’nin Türkiye’de bulunduğu süre 12 aylık dönemde toplam 183

günü aşmadığı ve Türkiye’de bir iş yeri bulunmadığı için söz konusu şirketin bu faaliyetten
elde ettiği kazanç üzerinden Türkiye’nin vergilendirme hakkı bulunmamaktadır.

Örnek 18: Japonya mukimi Sumato Şirketi Türkiye’de mukim Hi-Tek A.Ş.’ye aynı pro-
je kapsamında 01/10/2018 tarihinden itibaren personeli vasıtasıyla toplam 7 ay süreyle mü-
hendislik hizmeti vermiştir.

Türkiye – Japonya ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddesinde teşebbüslerin serbest mes-
lek hizmetleri ile ilgili bir düzenleme yer almamakla birlikte Anlaşmanın 5 inci maddesinde
bu kapsamda özel bir düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle Sumato Şirketi’nin gelirlerinin Tür-
kiye’de vergilendirilip vergilendirilmeyeceğinin tespitinde bu madde hükümleri dikkate alınır.

Anlaşmanın 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre Japonya mukimi teşebbüs, hizmetli
veya başka personel kullanarak Türkiye’de danışmanlık hizmetleri de dâhil hizmet verirse söz
konusu faaliyetlerin, (aynı proje veya iki ya da daha fazla bağlantılı projeler için) herhangi bir
12 aylık dönemde 6 aylık süre veya süreleri geçmesi halinde, bu teşebbüs, Türkiye’de bir iş-
yerine sahip kabul edilecektir. Böyle bir durumda bu teşebbüsün elde ettiği gelir yalnızca iş-
yerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere Türkiye’de vergilendirilebilir.
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Olayda sürenin hesaplanmasında öncelikle 12 aylık dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri
tespit edilir. Herhangi bir 12 aylık dönemin başlangıç tarihi personelin Türkiye’ye geldiği ilk
tarihtir. Olayda başlangıç tarihi 01/10/2018’dir. Bitiş tarihi ise başlangıç tarihine 12 aylık süre
eklenerek bulunur. Buna göre bitiş tarihi 01/10/2019 olacaktır.

Başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendikten sonra başlangıç tarihinden itibaren 12 aylık
dönemde faaliyetin icra edildiği toplam gün sayısı bulunur. Bu süre 7 ay olduğu için Türkiye’de
vergilendirme yapılacaktır. Hi-Tek A.Ş., Sumato Şirketine yaptığı ödeme üzerinden vergi tev-
kifatı yapacaktır. Ancak, Türkiye – Japonya ÇVÖ Anlaşmasına ek Protokolün 3 üncü madde-
sinde yer alan düzenleme uyarınca tevkifat söz konusu hizmet nedeniyle yapılan ödemelerin
gayrisafi tutarının % 15’ini geçmeyecek ve söz konusu gelire uygulanan nihai Türk vergisinden
mahsup edilecektir.

3.3.2. Mukimlik Belgesi İbrazı
Diğer ülke mukimlerinin Türkiye'de elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili ÇVÖ An-

laşması çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için mukim oldukları ülke yetkili makamların-
dan mukimlik belgesi almaları ve bu belgenin aslı ile noter veya bu ülkedeki Türk konsolos-
luklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin bir örneğini duruma göre ilgili vergi dairesine veya
vergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi sorumluları teslim aldıkları söz konusu
mukimlik belgelerini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere muhafaza edeceklerdir.
Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili anlaşma hükümleri yerine iç mev-
zuat hükümleri uygulanacaktır. Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, izleyen yılın dör-
düncü ayına kadar geçerlidir.

4. ÇVÖ Anlaşması Hükümlerinin İç Hukuk ile İlişkisi
4.1. Genel Çerçeve
ÇVÖ Anlaşmalarında öngörülen vergilendirme yetkisinin paylaşımına ilişkin hükümler

sonucunda serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetlerden elde edilen
kazançların vergilendirilmesi konusunda Türkiye tarafından bir vergilendirme yetkisi elde edil-
mesi durumunda, bu yetkinin iç hukukta öngörülen vergi hükümlerine uygun olarak kullanıl-
ması esastır.

ÇVÖ Anlaşmasının vergilendirme yetkisini dağıtıcı özelliğinin Türkiye’nin buradan al-
dığı vergilendirme yetkisinin kullanımı bakımından iki önemli özelliği bulunmaktadır. Türki-
ye’nin ÇVÖ Anlaşmasına bağlı olarak aldığı bu yetki, anlaşmanın öngördüğü sınırlar çerçeve-
sinde iç hukukta yer alan mevcut vergi hükümleri ve mevzuatı esas alınarak hayata geçirilir.
Diğer bir ifade ile anlaşmada Türkiye’ye bırakılan vergilendirme yetkisi tek başına vergilen-
dirme imkânı tanımamakta, Türkiye’de vergilendirme yapılabilmesi için iç hukukta da bu ko-
nuya ilişkin bir hükmün olması gerekmektedir. Türkiye, iç hukuku kapsamında anlaşmada ta-
nınan vergilendirme yetkisini genişletememekte, ancak yabancı sosyal güvenlik kurumlarından
alınan emekli maaşlarında olduğu gibi istisna tanımak ya da faizlerde öngörüldüğü gibi ilgili
anlaşmaya nispeten içeride daha düşük oran uygulamak suretiyle daha dar kullanabilmektedir.

Konunun diğer boyutu ise iç hukuk uygulamasının belirli bir gelirin ÇVÖ Anlaşmasın-
daki nitelendirmesi ile bağlı olmadığıdır. Belirli bir gelir ÇVÖ Anlaşmasında vergilendirme
yetkisinin paylaşımına konu olan maddelerden biri kapsamında bir gelir unsuru olarak nite-
lendirilerek vergilendirme yetkisi mukim ya da kaynak ülke arasında paylaştırılabilir. Anlaş-
mada vergilendirme yetkisinin paylaşımı sırasında öngörülen gelir unsuru nitelendirmesi ver-
gilendirme yetkisinin iç hukukta kullanılması sırasında bağlayıcı değildir. Anlaşmanın belirli
bir gelir unsuru olarak nitelendirdiği gelir, iç hukuk uygulamasında farklı şekilde nitelendiri-
lebilir. Örnek olarak, tüzel kişilerin sunduğu hizmetler açısından ilgili anlaşmada özel hüküm
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bulunmayan durumlarda anlaşmanın ticari kazançlara ilişkin maddesinden Türkiye’nin vergi-
lendirme yetkisini alması halinde verilen hizmetin niteliğinin gerektirmesi koşuluyla iç huku-
kumuzda bu hizmetten elde edilen gelirlere serbest meslek kazançlarına ilişkin vergilendirme
hükümleri uygulanabilecektir. Dolayısıyla, gerçek ve tüzel kişilerin sunduğu serbest meslek
faaliyetlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesinde ilgili anlaşmanın ticari kazançlar
ya da serbest meslek kazançları maddesine göre vergilendirme yetkisinin Türkiye’ye ait olması
durumunda bu kazançlar iç hukukumuzda tanımlanan gelir unsurlarına uygun şekilde vergi-
lendirmeye tabi tutulacaktır.

4.2. Tevkifat Uygulaması
4.2.1. İç Hukuk Hükümleri
Serbest meslek faaliyetleri esas itibarıyla gerçek kişilerce icra edilen ve Gelir Vergisi

Kanununun (GVK) 65 inci maddesinde tanımlandığı şekliyle sermayeden ziyade şahsi mesaiye,
ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene
tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Kurumların bu
tür kazanç elde etmeleri ise istihdam ettikleri personelleri aracılığı ile mümkündür.

GVK’nın 7 nci maddesi uyarınca dar mükellefler açısından serbest meslek kazançları-
nın Türkiye'de elde edilmiş sayılması için serbest meslek faaliyetinin Türkiye'de icra edilmesi
veya Türkiye'de değerlendirilmesi gerekir. Türkiye'de değerlendirme, ödemenin Türkiye'de ya-
pılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesabına
ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır.

GVK’nın 94 üncü maddesi uyarınca kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu mües-
seseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların
iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mec-
bur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı
esasına göre tespit eden çiftçiler yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra eden-
lere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler
hariç); ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, 18 inci
madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17 ve diğer-
lerinden %20 oranında istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mec-
burdurlar.

Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, dar mü-
kellefiyete tabi kurumların fıkrada bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu ka-
zanç ve iratları ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı
hükme bağlanmış olup, söz konusu tevkifat oranı 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca 3/2/2009 tarihinden itibaren; petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazanç-
larda %5, diğer serbest meslek kazançlarında %20 olarak belirlenmiştir.

Diğer yandan, GVK’nın 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca dar mükellefiyette,
tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları,
menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar için yıllık beyanname veril-
mez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
KVK’nın 30/9 uncu maddesi uyarınca, ticari ve zirai kazançlar hariç olmak üzere 30 uncu mad-
deye göre vergisi kesinti yoluyla alınan kazanç ve iratlar için KVK’nın 24 veya 26 ncı madde-
lerine göre beyanname verilmesi veya 30 uncu madde kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar
için verilecek beyannamelere söz konusu kazanç ve iratların dahil edilmesi ihtiyaridir. Dola-
yısıyla, GVK ve KVK uygulaması açısından dar mükellefler tarafından Türkiye’de elde edilen
serbest meslek kazançları üzerinden tevkifat yapılması durumunda bu kesinti nihai vergilemeyi
teşkil edecektir.
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4.2.2. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümleri Kapsamında Tevkifat Yükümlülüğü
4.2.2.1. Faaliyetin Türkiye’ye Gelinmeksizin Sunulması
Genel kural olarak, diğer ülke mukimi bir kişinin (gerçek veya tüzel kişi) Türkiye'ye

gelmeksizin icra edeceği ve ülkemize sunulan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde ede-
ceği gelirleri vergileme hakkı ÇVÖ Anlaşması uyarınca yalnızca mukim olunan ülkeye aittir.
Bu faaliyetler karşılığında elde edilen gelirler üzerinden Türkiye’de vergilendirme yapılmaya-
cağından bu kapsamdaki ödemeler üzerinden herhangi bir vergi tevkifatı yapılması da gündeme
gelmeyecektir. Bu durumda Tebliğin ekinde yer alan 1 no.lu form ile 2 no.lu formun doldurul-
masına gerek bulunmamaktadır.

4.2.2.2. Faaliyetin Türkiye’de Bir İş Yeri ya da Sabit Yer Vasıtasıyla Sunulması
Diğer ülke mukimi bir kişinin serbest meslek veya benzer nitelikteki diğer faaliyetleri

Türkiye'de bir iş yeri ya da sabit yer vasıtasıyla icra etmesi dolayısıyla elde edilen gelirleri ver-
gileme yetkisinin ÇVÖ Anlaşması uyarınca Türkiye’ye ait olması durumunda bu faaliyetler
karşılığında yapılan ödemeler üzerinden, anlaşmada vergi tevkifatına ilişkin özel bir sınırlama
getirilmemiş ise, iç hukukumuzda öngörülen hükümler çerçevesinde vergi kesintisi yapılması
gerekmektedir.

4.2.2.3. Hizmet ya da Faaliyetin Belirli Süreden Fazla Olması
Diğer ülke mukimi bir kişinin serbest meslek veya benzer nitelikteki diğer faaliyetleri

Türkiye'de bir iş yeri ya da sabit yer olmaksızın icra etmesi sırasında hizmet ya da faaliyetlerin
ilgili ÇVÖ Anlaşmasında öngörülen süre unsurunu aşması durumunda bu hizmet ya da faali-
yetler dolayısıyla elde edilen gelirlerin vergileme yetkisinin Türkiye’ye ait olması gündeme
gelecektir. Bu durumda, söz konusu hizmet ya da faaliyetler karşılığında yapılan ödemeler üze-
rinden, anlaşmada vergi tevkifatına ilişkin özel bir sınırlama getirilmemiş ise, iç hukukumuzda
öngörülen hükümler çerçevesinde vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Ancak, alınan hizmet ya da faaliyetin temini sırasında serbest meslek faaliyeti sözleş-
mesi uyarınca;

- hizmetin Türkiye’de ifa edilmemesi,
- hizmet konusunun bir gayrimaddi hak teşkil etmemesi,
- hizmetin Türkiye’de ifa edilmesine karşın ÇVÖ Anlaşması uyarınca Türkiye’nin vergi

alma yetkisinin oluşmadığının açıkça tespiti
durumlarında hizmeti alan taraf vergi kesintisi yapmayacaktır.
Vergi kesintisi yapılmasının gerekmediği durumlarda, Türkiye kaynaklı serbest meslek

kazancı elde eden diğer ülke mukimlerince, Tebliğin ekinde yer alan 1 no.lu formun eksiksiz
olarak doldurularak hizmet alımına başlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde vergi sorumlula-
rına verilmesi gerekmektedir. Tebliğin ekinde yer alan 2 no.lu formun ise vergi sorumlularınca
doldurularak, hizmet sunucuları tarafından kendilerine verilen 1 no.lu form ve varsa hizmete
ilişkin yazılı sözleşme örneği ile birlikte, ödeme yapılmasından önce bağlı olunan vergi daire-
sine/malmüdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Vergi sorumlularınca kısım kısım ödeme ya-
pılması durumunda 1 no.lu form ile 2 no.lu formun ilk ödemeden önce vergi dairesine/malmü-
dürlüğüne verilmesi yeterli olacaktır. Aynı dönemde vergi kesintisi yapılmaması gereken birden
çok hizmet alımı söz konusuysa, vergi sorumlularınca tek bir 2 no.lu form doldurularak, bu
formun ilgili olduğu 1 no.lu formu dolduran hizmet sunucularının isim listesi de eklenmek su-
retiyle vergi dairesine/malmüdürlüğüne verilebilir.
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Hizmet veya faaliyet süresinin uzaması, iş yeri veya sabit yer açılması ve hizmetin bu-

raya atfedilebilmesi gibi sonradan meydana gelen değişiklikler kapsamında Türkiye’nin ver-

gilendirme yetkisinin oluştuğu durumlarda hizmeti alan, vergi sorumlusu sıfatıyla önceki dö-

nemleri de kapsayacak şekilde vergi tevkifatı yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

Diğer taraftan, Türkiye'de icra edilen serbest meslek faaliyeti ve hizmet sunumuna iliş-

kin olarak sözleşme ya da ödeme yapıldığı sırada istihkak sahibi gerçek veya tüzel kişinin Tür-

kiye'de ÇVÖ Anlaşmasında öngörülen süreyi aşacak şekilde kalıp kalmama durumu açıkça bi-

linemiyorsa ya da Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin oluşmadığı açıkça tespit edilemiyorsa,

faaliyet ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan serbest meslek ödemeleri üzerinden vergi sorum-

luları vergi tevkifatı yapmak zorundadırlar.

4.2.2.4 Ödemenin Türkiye’den Yapılmış Olması

İsveç Anlaşması gibi sınırlı sayıdaki bazı ÇVÖ Anlaşmalarımızda, anlaşmaya taraf

diğer akit devlet mukiminin Türkiye’de icra ettiği serbest meslek veya bağımsız nitelikteki

diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelirin Türkiye’de vergilendirilmesi, ödemenin Türkiye mu-

kimi olan bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına yapılması veya ödemenin, bu ödemeyi

yapan kişinin Türkiye’de sahip olduğu bir iş yerinden ya da sabit yerden yapılması koşulların-

dan en az birinin gerçekleşmesine bağlanmıştır.

Bu durumda, söz konusu hizmet ya da faaliyetler karşılığında yapılan ödemeler üze-

rinden iş yerine/sabit yere ve faaliyetin süresine bakılmaksızın iç hukukumuzda öngörülen hü-

kümler çerçevesinde vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

5. İade Başvuruları

Kendilerine yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılan kişiler ilgili ÇVÖ Anlaşması

hükümleri çerçevesinde bu ödemelerin Türkiye'de vergilendirilmemesinin gerektiği durumlar-

da, bizzat veya vekilleri vasıtasıyla, tevkif edilen vergilerin iadesi için ilgili vergi dairesine/mal-

müdürlüğüne ilgili anlaşmada özel bir düzenleme yoksa düzeltme zamanaşımı içinde başvu-

rabileceklerdir.

Mukimlik belgesi ve Tebliğin ekinde yer alan 3 no.lu form ibraz edilmek suretiyle ya-

pılacak iade başvuruları iç mevzuat hükümlerimize göre sonuçlandırılır.

6. Kaldırılan Genel Tebliğ

15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çifte Vergilendirmeyi

Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.

7. Yürürlük

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.
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—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 22/09/2017
Karar No : 2017/89
Konu :
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2014/478  

Karar No  : 2017/105  

Mahkememizin 2014/478 Esas, 2017/105 Karar sayılı kararı ile Transit rejimi 

çerçevesinde taĢınan serbest dolaĢımda bulunmayan eĢyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak 

gümrük bölgesinde bırakmak suçundan Sanık Kalo Hamsoro hakkında verilen " 

1 - Sanığın eylemine uyan 5607 Sayılı Kanunun 3/3 maddesi "5607 Sayılı Yasaya 

Muhalefet" uyarınca suçun iĢleniĢ biçimi, sebep ve saikleri kastın ağırlığı dikkate alınarak 

takdiren 1 YIL HAPĠS ve 5 GÜN KARġILIĞI ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

2 - Sanığın duruĢmada gözlemlenen tutum ve davranıĢları, suç iĢlemeye meyilli 

olmadığını gösteren adli sicili lehine takdiri indirim kabul edilerek sanığın cezasından TCK m. 62 

gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 10 AY HAPĠS VE 4 GÜN KARġILIĞI ADLĠ PARA 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

3 - Sanık hakkında hükmedilen kısa süreli hapis cezasının sanığın kiĢilik ve özellikleri 

dikkate alınarak TCK m. 50 uyarınca Adli Para Cezasına çevrilmesine, 

4 - Sanık hükmolunan Adli Para Cezalarının TCK m. 52/2 maddesi uyarınca sanığın 

sosyo ekonomik durumu dikkate alınarak ve her gününün 20,00 TL'den takdir edilmesi neticesi 

sanığın 4 Gün karĢılığı 80,00 TL adli para cezası ve hapis cezasından çevrilen 300 gün karĢılığı 

6.000,00 TL Adli Para Cezası ile CEZALANDIRILMASINA, 

5 - Hükmedilen 4 gün karĢılığı 80,00'TL adli para cezasının, 5237 sayılı TCK'nın 52/4 

maddesi uyarınca, sanığın ekonomik durumu ve diğer Ģahsi halleri ile, paranın satın alma gücü, 

hükmedilen adli para cezasının miktarı ve tek seferde ödenebilir bir tutar olması nedeniyle, 

takdiren taksitlendirilmesine YER OLMADIĞINA, 

6 - Hükmedilen adli para cezasının, TCK md. 52/4 gereğince 10 eĢit taksitte, birbirini 

takip eden aylarda ÖDENMESĠNE; taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri 

kalan kısmının sanıktan TAHSĠLĠNE, (Sanığa, bildirim ve uyarıda bulunulamadı) 

7 - Sanık hakkında hükmedilen cezanın türü dikkate alınarak hakkında TCK m. 51 in 

uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

8 - Sanığın katılan kurumun uğradığı zararı gidermediği anlaĢıldığından hakkında CMK 

md. 231 gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının uygulanmasına YER 

OLMADIĞINA, 

9 - Katılan idare kendisini duruĢmada vekille temsil ettirdiğinden 5271 sayılı CMK'nın 

324 vd. ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168. maddeleri ve hüküm tarihinde yürürlükte 

bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci Kısım ikinci bölümü uyarınca 1.980,00 TL 

maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan idareye ÖDENMESĠNE, 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 26 Eylül 2017 – Sayı : 30192 

 

10 - ĠĢbu dava için yapılan 1 tebligat gideri 10 TL, 2 posta gideri 4,25 TL, 5,85 TL, 

istinabe evraklarının tercümesi için 360,00 TL olmak üzere toplam 380,10 TL yargılama giderinin 

5271 sayılı CMK'nın 325/1 maddesi gereğince sanıktan tahsili ile HAZĠNEYE ĠRAT KAYDINA, 

karar kesinleĢtiğinde, bu amaçla harç tahsil müzekkeresi YAZILMASINA, 

Dair, sanığın yokluğunda, müĢteki kurum vekilinin yüzüne karĢı itiraz yasa yolu açıkça 

karar verilmiĢtir. 

Sanığın yokluğunda verilen karar, sanığın yabancı uyruklu olmasından dolayı sanık tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ ve karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iĢ bu kararın 

Resmi Gazete‘de ilanen Tebliğine, 

2 - Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün 

içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katbine verilecek bir beyanın tutanağa 

geçirilmesi yoluyla Ġstinaf Mahkemeleri nezdinde itiraz yoluna baĢvurabileceği, itiraz edilmediği 

takdirde kararın KesinleĢmiĢ sayılacağı, 

Ġlan olunur. 6879 

—— • —— 

İzmir 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2016/803 

KARAR NO : 2017/178 

KARAR TARĠHĠ : 02/03/2017 

SANIK : BARIġ TAK  

TC. KĠMLĠK NO : 52375183598 

BABA ADI : AYHAN 

DOĞUM TARĠHĠ : 01/08/1996 

DOĞUM YERĠ : KONAK 

SUÇU : NĠTELĠKLĠ DOLANDIRICILIK  

SUÇ TARĠHĠ : 06/02/2016 

SUÇ TARĠHĠ : 06/09/2011 

VERĠLEN CEZA : Mahkememizce görevsizliği nedeniyle dosyanın ağır ceza 

mahkemesine gönderilmesi  

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi zabıtaca 

yapılan araĢtırmada da yeni adresinin tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30 

maddesi gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete ilan yoluyla tebliği, aynı 

Kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete‘nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün 

sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmıĢ sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük 

içinde mahkememize veya bulunduğu yer mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa 

geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ġzmir Ağır Ceza Mahkemesine itiraz 

yoluna müracaat edilebileceğine, sürenin geçmesinden sonra istinaf yoluna baĢvurulmazsa kararın 

kesinleĢip infaza verileceği ilanen Tebliğ olunur. 6946 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

19 KALEM MAKĠNE YEDEK PARÇA MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait iĢletmelerde kullanılacak 19 kalem Makine Yedek Parça 

malzemesi %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi 

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi BaĢkanlığı-Rize 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.10.2017 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 - 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 toplam tutarının en az %3‘ü oranında geçici, 

yapılacak sözleĢme bedelinin KDV hariç toplam tutarının %6‘sı kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın alma Dairesi BaĢkanlığı-Rize‘de 

yapılacaktır.  

9 - Ġhale kalem bazında kısmi teklife açıktır. 

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

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

Malzeme listesi 

Sıra 

No 

Malzeme 

Muhasebe No Malzemenin cinsi ve Teknik Özellikleri Birimi 

Satın Alınacak 

Miktar 

1 500.06.01.0005 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - 

BOY 40 CM 
Ad 200 

2 500.06.01.0015 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - 

BOY 65 CM 
Ad 200 

3 500.06.01.0025 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - 

BOY 85 CM 
Ad 200 

4 500.06.01.0016 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - 

BOY 65 CM 
Ad 30 

5 500.06.01.0027 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - 

BOY 85 CM 
Ad 150 

6 500.06.01.0029 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM – 

BOY 106 CM 
Ad 80 

7 500.06.01.0040 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM – 

BOY 202 CM 
Ad 100 
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Sıra 

No 

Malzeme 

Muhasebe No Malzemenin cinsi ve Teknik Özellikleri Birimi 

Satın Alınacak 

Miktar 

8 500.06.01.0070 
DÜZ SARIMLI HELEZON FIRÇA 200 

CM 
Ad 50 

9 500.06.02.0005 
KIVIRMA NĠHAYETSĠZ VĠDA DĠġLĠ 

VE KARġILIK BRONZ DĠġLĠ 
TK 100 

10 600.09.01.0001 KIVIRMA AYI Ad 400 

11 500.06.02.0020 KIVIRMA ALT TABLA Ad 5 

12 500.06.03.0002 
ROTERVAN NĠHAYETSĠZ VĠDA DĠġLĠ 

VE KARġILIK BRONZ DĠġ. 
TK 50 

13 500.06.03.0010 ROTERVAN KANADI Ad 400 

14 500.06.03.0012 ROTERVAN ÇENESĠ Ad 600 

15 500.06.03.0018 ROTERVAN HELEZONU Ad 10 

16 500.06.03.0034 ROTERVAN ANA GÖVDE Ad 5 

17 500.06.04.0020 
DELĠKLĠ FIRIN PALETĠ (BÜYÜK BOY) 

KROM 
Ad 2.500 

18 500.06.04.0029 FIRIN KASNAĞI Ad 50 

19 500.06.04.0054 
LĠF ALICI TAMBUR Ф 225 X 1500 MM 

(ET KALINLIĞI 13,4 MM) 
Ad 250 

 8223/1-1 

—— • —— 

EKONOMĠK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ VE 2. EL ARAÇ SATIġI YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - ―Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA‖ adresindeki Türk Kızılayı Etimesgut 

YerleĢkesi ve ―Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol GiĢeler Yanı KaynaĢlı/DÜZCE‖ adresindeki 

Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamıĢ ve 2. el 

araçların açık artırma ile satıĢı yapılacaktır. 

2 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale Ģartnamesinde belirtilen belgeleri 

hazırlayarak, Türk Kızılayı Etimesgut YerleĢkesinde bulunan yemekhane binasına 22.10.2017 

tarih saat 11.00‘e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.  

3 - Ġhale 22.10.2017 tarihinde saat 12:30 ile 18:00 arasında Türk Kızılayı Cd. No: 1 

Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan yemekhane binasında yapılacaktır.  

4 - Araç listesi, araçlara ait muhammen bedel, teminat bilgileri ve idari Ģartnameye 

www.kizilay.org.tr/Ġhale Ġlanları internet adresinden ulaĢılabilir. 

5 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol GiĢeler Yanı KaynaĢlı/ 

DÜZCE‖ adresindeki Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezimizden, ―Ataç 1 Sok. No: 32 

YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. 

Esvapçı Sok. No:8 Üsküdar/ĠSTANBUL― adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden ve ‗‘Türk 

Kızılayı Cad. No: 1   Etimesgut /ANKARA‘‘ adresindeki Lojistik Direktörlüğü Etimesgut 

Biriminden ücretsiz temin edilebilir. 

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

7 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 8416/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

İzmir Menderes Belediye Başkanlığından: 

Ġli ĠZMĠR Ġlçesi Menderes 

Mahalle GÖRECE - HÜRRĠYET Cadde - No ZĠYA GÖKALP 

Ada 104 Parsel 6 

Pafta 17MIVB Yüzölçümü 590 m2 + (227 m2 bodrum katta depo) 

Cinsi DEPOLU DÜKKAN 
  

 

Muhammen Bedel %3 Geçici Teminat ġartname Bedeli 

4.500.000,00.- TL 135.000,00.- TL 250,00.- TL 

 

1 - Ġhale Tarihi - Saati ve Günü : 11.10.2017 - 10.00 - ÇarĢamba 

2 - Son Teklif verme saati : Ġhale günü saat: 09.30 

3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġzmir Menderes Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Menderes/ĠZMĠR 

4 - Ġhale Usulü : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35‘nci maddesi 

(a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı 

Kanununun 37. maddesine göre 

5 - Ġhale Ģartnamesi: ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünden (kira ve ihale, satıĢ birimi) satın 

alınabilir. 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN BELGELER: 

A) Gerçek kiĢiler için; 

1 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi  

3 - Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kiĢinin Noter onaylı 

vekaletname, ve imza beyannamesi 

4 - Tebligat için adres beyanı 

5 - Geçici teminat yatırdığına dair belge 

6 - Ġkametgâh sureti 

7 - ġartname alındığına dair makbuz ve Ģartname (her sayfası imzalanacak) 

8 - Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak) 

B) Tüzel kiĢiler için: 

1 - Ġmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) 

2 - Tüzel kiĢilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb) 

3 - Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli 

vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) 

4 - Geçici Teminat yatırdığına dair belge 

5 - Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı) 
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6 - ġartname alındığına dair makbuz ve Ģartname (her sayfası imzalanacak) 

7 - Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak) 

SatıĢ ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu 

dıĢ zarfı en geç ihale günü saat:09.30‘a kadar Ġzmir Menderes Belediye BaĢkanlığı ĠĢletme ve 

ĠĢtirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satıĢ birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır. 

Ġstekliler 11/10/2017 saat 9:30‘a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaĢmıĢ olmak 

Ģartıyla, 2886 sayılı kanunun 37. Maddesi ve Ģartname hükümlerine uygun olarak 

düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi 

komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. 

Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye BaĢkanlığının hiçbir sorumluluğu 

bulunmayacaktır. 

SatıĢ Ģartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiĢ sayılır. 

Ġhalenin kesinleĢmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satıĢ Ģartnamesine aykırı bir 

talepte bulunamazlar. 

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 8338/1-1 

—— • —— 

65000 TĠPĠ YHT SETLERĠNE ALT KAPAK SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/471168 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD TaĢımacılık A.ġ YHT ĠĢletme Müdürlüğü 

Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ / 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/1739 - 0312 305 05 75 

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

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı  : Alt Kapak – 10 Set 

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. YHT ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale Komisyonuna 

17/10/2017 günü saat 10:30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü YHT ĠĢletme Müdürlüğü 

Ġhale Büro (1104 no.lu oda) bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden (Zemin kat) KDV Dahil 200,00 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. 8332/1-1 
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TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı 
ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taĢınmazlar 
―satıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

 

Sıra 
No SatıĢa Konu TaĢınmaz 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 
(TL) 

Ġhale ġartnamesi 
ve Tanıtım 

Dokümanı Bedeli 
(TL) 

Son Teklif 
Verme 
Tarihi 

1 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 
Karagedik Mahallesi, 115299 ada, 
1 no.lu parselde kayıtlı 104.405,00 
m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

300.000 100 27/10/2017 

2 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 
Karagedik-Ġmar Mahallesi, 
120012 ada, 2 no.lu parselde 
kayıtlı 2.200,00 m2 yüzölçümlü 
taĢınmaz 

3.500 100 27/10/2017 

3 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 
Karagedik-Ġmar Mahallesi, 
120018 ada, 1 no.lu parselde 
kayıtlı 1.410,00 m2 yüzölçümlü 
taĢınmaz 

2.500 100 27/10/2017 

4 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 
Karagedik-Ġmar Mahallesi, 
120020 ada, 3 no.lu parselde 
kayıtlı 954,00 m2 yüzölçümlü 
taĢınmaz 

2.000 100 27/10/2017 

5 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 
Virancık-Ġmar Mahallesi, 112596 
ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 
1.000,00 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 100 27/10/2017 

6 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 
Virancık-Ġmar Mahallesi, 112596 
ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 
1.000,00 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 100 27/10/2017 

7 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 
Virancık-Ġmar Mahallesi, 112596 
ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 
1.000,00 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 100 27/10/2017 

8 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 
Virancık-Ġmar Mahallesi, 112596 
ada, 11 no.lu parselde kayıtlı 
1.000,00 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 100 27/10/2017 

9 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 
Virancık-Ġmar Mahallesi, 112597 
ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 
1.693,00 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

40.000 100 27/10/2017 

10 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 
Virancık-Ġmar Mahallesi, 112600 
ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 
1.253,00 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 100 27/10/2017 

11 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Bursal-
Ġmar Mahallesi, 118448 ada, 3 
no.lu parselde kayıtlı 9.652,83 m2 
yüzölçümlü taĢınmaz 

100.000 100 27/10/2017 
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1) Ġhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüĢmeler yapmak 

suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde 

ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilir. 

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden 

fazla taĢınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle iliĢkilendirilemez. 

3) Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı alınması ve tekliflerin Ġdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA 

adresine son teklif verme günü saat 17:00‘ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4) Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri Ġdare‘nin; 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Ankara Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T. Halk Bankası A.ġ. Ankara Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak GiriĢim 

Grubu (OGG) olması halinde OGG‘nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması 

yeterlidir) ile hangi ihaleye iliĢkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun 

Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiĢ tutarlar iade edilmez. 

5) ÖzelleĢtirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 

kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce 

duyurulacaktır. 

6) Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peĢin veya vadeli 

ödenebilmesi mümkündür. Ġhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde; 

Asgari % 20 (yüzdeyirmi)‘si TaĢınmaz SatıĢ SözleĢmesi imza tarihinde peĢin, vadeye 

bırakılan tutarı ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 

ve eĢit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade 

farklarıyla birlikte ödenecektir. Ġhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, TaĢınmaz SatıĢ 

SözleĢmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 12 (yüzdeoniki) oranında vade farkı uygulanacaktır. 

7) Ġhale konusu taĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye‘de kurulan yabancı 

sermayeli Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup olmadığını önceden 

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

8) ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV‘den muaftır. 

9) Ayrıca 0 312 585 84 47 - 585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı 

fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 8422/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

 
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. 

 8370/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

 
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. 

 8370/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

 
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. 

 8371/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

 
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. 

 8371/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8372/1-1 



26 Eylül 2017 – Sayı : 30192 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8373/1/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 26 Eylül 2017 – Sayı : 30192 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8373/2/1-1 



26 Eylül 2017 – Sayı : 30192 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8374/1-1 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 26 Eylül 2017 – Sayı : 30192 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8375/1-1 



26 Eylül 2017 – Sayı : 30192 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8376/1-1 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 26 Eylül 2017 – Sayı : 30192 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/283320 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Sakarya / Adapazarı 

Adresi 
Karaosman Mahallesi Eski Hendek 

Cd. No: 79 
Tel-Faks (264) 272 25 35 - (264) 272 25 31 

Posta Kodu 54100 E-Mail adapazari54@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Emine ġEN  

Adresi 
Abalı Mahallesi No: 52 

Adapazarı / SAKARYA 
 

T.C. Kimlik No. 36046581418  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Sakarya Otobüsçüler ve Servis Araçları 

Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
54/85392  

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 (X) 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. 

 8408/1-1 



26 Eylül 2017 – Sayı : 30192 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/131875 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
11'ĠNCĠ ANA ĠKMAL MERKEZĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/SĠNCAN 

Adresi 
ġEHĠT ÜSTEĞMEN HASAN 

SAHAN KIġLASI YENĠKENT 

Tel-

Faks 
312 277 34 55 - 312 277 55 68 

Posta Kodu 06930 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
ĠBRAHĠM GÜLEN 

YALINCAKLI 
- 

Adresi 

ĠVEDĠK ORGANĠZE SANAYĠ 

BÖLGESĠ ANKARA MERKEZ 

SANAYĠ SĠTESĠ 1354 CADDE 

1532/2 SOKAK NO: 3 

YENĠMAHALLE/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. 14002058112 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 70113 - 

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 (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 8382/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/344120 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ERZURUM TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ERZURUM/YAKUTĠYE 

Adresi 
LALAPAġA MAH. 

HASTANELER CAD. NO:6 
Tel-Faks 442 233 51 78-442 233 13 89 

Posta Kodu 25100 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

GELECEK TAġIMACILIK 

TEMĠZLĠK MADDELERĠ 

SOSYAL HĠZMETLER 

MEDĠKAL GIDA SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

SAMET YILDIZ 

Adresi 

GEZ MAH. ÖRNEK SOK. ÜÇLER 

– 2 APT. ALTI SOK. 8/7 

YAKUTĠYE/ERZURUM 

GEZ MAH. ÖRNEK SOK. ÜÇLER 

– 2 APT. ALTI SOK. 8/7 

YAKUTĠYE/ERZURUM 

T.C. Kimlik No. - 40009241134 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3900523244 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ERZURUM TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 16278 - 

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 (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 8382/2/1-1 



26 Eylül 2017 – Sayı : 30192 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

Sağlık 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. 

 8377/1-1 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 26 Eylül 2017 – Sayı : 30192 

 

Sağlık 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. 

 8378/1-1 



26 Eylül 2017 – Sayı : 30192 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

Sağlık 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. 

 8379/1-1 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 26 Eylül 2017 – Sayı : 30192 

 

Sağlık 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. 

 8380/1-1 



26 Eylül 2017 – Sayı : 30192 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

Sağlık 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. 

 8381/1-1 
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BELSAN İmar İnşaat Gıda San. ve Tic. Anonim Şirketinden: 

 
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. 

 8383/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Altyapı Hizmetleri 

Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım ĠĢleri Benzer ĠĢ Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı 
ĠĢleri Grubundaki Yapım Ġhalelerinde Kamu Ġhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince 
aĢırı düĢük sınır değer hesabında kullanılan ―N‖ katsayısı ―1.00‖ olarak belirlenmiĢtir. 

 8364/1-1 
—— • —— 

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Ġlana baĢvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası 
www.medipol.edu.tr den ulaĢılabilir.  

BaĢvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları Daire 
BaĢkanlığına yapılacaktır. 

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.  
Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/Program Uzmanlık Alanı/Aranılan ġartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Halk Sağlığı 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Halk 

sağlığı uzmanlığı yapmıĢ olmak. 
1 Prof. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Meslek 

Bilimleri 

Farmakognozi 

Anabilim Dalı 
Alanında doktora yapmıĢ olmak. 1 Prof. 

 8369/1-1 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulu, Sağlık 
Bilimleri Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesine çeĢitli alanlarda; 3 Öğretim Üyesi 
alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların 
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna baĢvuracakların 
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 
gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 
belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler 
(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 
baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir.  

Fakülte / 
Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 
Üyesi Alan 

Ek 
Açıklamalar 

Meslek 
Yüksekokulu 

Halkla ĠliĢkiler 
ve Tanıtım 

1 
Halkla ĠliĢkiler, Halkla 

ĠliĢkiler ve Tanıtım 
Yardımcı 
Doçent 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

HemĢirelik 1 HemĢirelik 
Prof., Doç., 

Yrd. Doç. Dr. 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Sahne ve Gösteri 
Sanatları 
Yönetimi 

1 
Sahne ve Gösteri Sanatları, 

Sahne Sanatları, Oyunculuk, 
Tiyatro 

Prof., Doç., 
Yrd. Doç. Dr. 

Duyurulur. 8384/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2017/10749 Türkiye-Katar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 6. Dönem

Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/10693 Bolu İli, Merkez İlçesi, Tekkedere Köy Halkının, Mezkur Yerleşim Yerlerinin

Tekke Barajı Su Toplama Havzasında Kalması Sebebiyle Gösterilen Yere
Nakli ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar

2017/10695 Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kayıtlı Sermaye Tavanının
500.000.000 TL’den 2.500.000.000 TL’ye Yükseltilmesi Hakkında Karar

2017/10696 Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına
Destek Sağlanması Hakkında Karar

2017/10697 İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi Sınırları İçerisinde
Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10781 Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesinde Bulunan, Mülkiyeti Hazineye
Ait Olan Bazı Taşınmazların, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gayrimenkul
Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat
Sözleşmesi Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi Hakkında Karar

2017/10783 2018 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak
Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER
— Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat

Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama
Yönetmeliği

— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği

— Gaziantep Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere

İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)
— Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/09/2017 Tarihli ve 2017/89 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2017/141, K: 2017/123 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2017/48, K: 2017/129 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


