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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2015 tarihli ve 29268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ek-1’inde yer alan Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Cetveli ekteki şekilde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/2/2015 29268
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve

enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve
belgelendirme sistemlerinin oluşturulmasına, değerlendirme ve belgelendirme sürecinde rol
alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mevcut ve yeni binalar ile yerleşmelerin teknik özel-

liklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak, çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarının
ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesini ve belgelendirilmesini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 12 nci
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü olan, insanların içine girebilecekleri,

insanların oturmasına, çalışmasına, eğlenmesine, dinlenmesine veya ibadet etmesine yarayan,
hayvanların ve eşyaların korunmasına uygun yapıyı, 

c) Bina sahibi veya temsilcisi: Bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya
tüzel kişiyi veya varsa intifa hakkı sahibini, eğer her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf
edeni, 

ç) Değerlendirme kılavuzu: Yeşil binalar ile yeşil yerleşmelerin kriterlerini, başvuruların
alınması ve değerlendirilmesini, belgelendirme usul ve esasları ile yeşil sertifika ve değerlen-
dirme uzmanlarının niteliklerini içeren, Bakanlıkça yayımlanan dokümanı,

d) Değerlendirme kuruluşu: Binalar ile yerleşmelerin çevresel, sosyal ve ekonomik per-
formanslarını değerlendirme kılavuzuna göre değerlendirerek, belgelendirilmesinden sorumlu,
Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşu,

e) Komisyon: Yeşil binalar ile yeşil yerleşmelere dair sistemin kurulması ve işletilme-
sine ilişkin usul ve esasları belirleyerek izlenmesinden sorumlu, Bakanlık bünyesinde kurulan
Yeşil Sertifika Komisyonunu,

f) Ulusal yeşil bina bilgi sistemi (YeS-TR): Yeşil binalar ile yeşil yerleşmelerin belge-
lendirme sisteminin çevrimiçi olarak işletilmesi için Bakanlıkça oluşturulan yazılım progra-
mını,

g) Yerleşme: İçerisinde birden fazla bina bulunan en az imar adası ölçeğindeki alanı,
ğ) Yerleşme sahibi veya temsilcisi: Yeşil yerleşme belgesi için müracaat edilen alan

içinde mülkiyet hakkı ve tasarruf yetkisi bulunanlar veya bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve
işlemler için yasal vekâletlerini verdikleri temsilciyi, 

h) Yeşil bina: Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların ber-
tarafını kapsayan, yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve
çevreye olan olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmiş binayı,

ı) Yeşil sertifika: Değerlendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonrası,
kuruluşça binaya veya yerleşmeye verilen belgeyi,

i) Yeşil sertifika değerlendirme uzmanı: Değerlendirme kuruluşu bünyesinde görev ya-
pan ve binaların veya yerleşmelerin değerlendirme kılavuzuna göre değerlendirilmesinden ve
puanlanmasından sorumlu olan yeşil sertifika uzmanlarını,

j) Yeşil sertifika uzmanı: Nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen ve Bakanlık veya
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlar tarafından verilen eğitimde başarılı olan
kişileri,
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k) Yeşil yerleşme: Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların
bertarafını kapsayan yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu
ve çevreye asgari düzeyde zarar veren içerisinde binalar ile yaşamın sürdürülebilmesi için ge-
reken alt ve üst yapıyı içeren yerleşmeyi,

ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Bakanlık, Komisyonu teşkil eder.
(2) Bakanlık tarafından yayımlanacak olan değerlendirme kılavuzuyla, binalar ile yer-

leşmelerin belgelendirilmesine ilişkin performans ölçütleri ve bunların ağırlık yüzdeleri tayin
edilir. 

(3) Bina veya yerleşme sahibi veya temsilcileri yeşil sertifika almak için yeşil sertifika
uzmanı aracılığı ile Bakanlıkça yetkilendirilen değerlendirme kuruluşuna başvuru yapar. De-
ğerlendirme kuruluşu, yeşil sertifika değerlendirme puanlamasına göre işlem tesis eder.

(4) Yeşil sertifika almak isteğe bağlıdır.
(5) Değerlendirme kuruluşları, bina ve yerleşmelerin değerlendirmesi ve sertifikalan-

dırılması işlemlerini YeS-TR’de gerçekleştirir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyon, Değerlendirme Kuruluşu, Yeşil Sertifika Uzmanlarına ve 

Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanlarına İlişkin Esaslar

Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Komisyon; konu ile ilgili Bakanlık personeli arasından, biri başkan

olmak üzere Bakanlıkça görevlendirilecek toplam beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Komis-
yonun sekretarya hizmetleri, Bakanlık Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yürü-
tülür.

(2) Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Komisyon üyelerinin geçici olarak görevi başında bulunmadığı durumlarda, Ko-
misyon iş ve işlemlerinde herhangi bir duraklamaya sebebiyet vermemek için sırası ile yedek
üyeler geçici olarak görevlendirilir. Görevden ayrılan, iş biriminde değişiklik olan veya art
arda üç toplantıya katılmayan asil üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yedek üye gö-
revlendirilir.

(3) Komisyonun görevleri;
a) Üç yıldan fazla olmayan dönemlerde değerlendirme kılavuzunu gözden geçirerek

gerektiğinde değişiklik çalışmalarını yapar veya yaptırır. 
b) Değerlendirme kuruluşu olmak amacıyla Bakanlığa başvuran kuruluşların müracaat-

larını inceler.
c) Değerlendirme kuruluşlarına, değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunların çö-

zümü için önerilerde bulunur.
ç) Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından verilecek

eğitimlere ilişkin usul ve esasları belirler.
(4) Komisyon, değerlendirme kuruluşunun başvurusu veya değerlendirme kuruluşları-

nın faaliyetleri ile ilgili şikâyetler üzerine Komisyon Başkanının çağrısı ile toplanır ve başvuru
veya şikâyetle ilgili karar alır. Komisyon; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve ka-
rarlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Toplantılarda oylamalar açık yapılır ve çe-
kimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının kullandığı oy yönünde
karar alınmış sayılır. Alınan kararlara ilişkin itirazlar, kararın ilgiliye tebliğinden ve/veya Ba-
kanlığın internet sitesinde yayımından itibaren 10 iş günü içerisinde Bakanlığa yapılır.

(5) Komisyon, gerekli hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuru-
luşları temsilcilerinin katılımı ile geçici alt çalışma grupları oluşturabilir veya kurum ve kuruluş
temsilcilerini oy hakkı olmaksızın toplantıya davet ederek bilgi ve birikimlerine başvurabilir.

(6) Komisyon üyeleri, bu Yönetmelik kapsamında yürüttükleri iş ve işlemler ile alınan
kararlardan sorumludur.

(7) Komisyonun çalışmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.
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Değerlendirme kuruluşu
MADDE 7 – (1) Değerlendirme kuruluşu olmak için Bakanlığa başvuru yapılır. Ko-

misyon incelemesi sonucunda yetkinliğe haiz olduğu tespit edilen kuruluşlara Bakanlık tara-
fından yetki belgesi verilir. Bakanlıkça yetki belgesi verilmeyen kurum veya kuruluşlar bu Yö-
netmelik kapsamında faaliyet yürütemez.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sürdürülebilir binalar ile sürdürülebilir
yerleşmeler gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, mimarlık ve mühendislik
hizmetleri veren ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Kanunu
uyarınca büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlar değerlendirme kuruluşu olmak için baş-
vuru yapabilirler.

(3) Değerlendirme kuruluşları, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı
Bakanlığa karşı hukuken sorumludur.

(4) Değerlendirme kuruluşları, YeS-TR’ye Bakanlıkça öngörülen verilerin girilmesin-
den ve doğruluğundan sorumludur. YeS-TR’de var olan verilerin yayınlanma yetkisi Bakan-
lıktadır.

(5) Değerlendirme kuruluşları, faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve kaydı, düzenlen-
dikleri tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder ve talep edilmesi hâlinde Bakanlığa ibraz
eder.

Değerlendirme kuruluşlarına, yeşil sertifika uzmanlarına ve yeşil sertifika değer-
lendirme uzmanlarına uygulanacak yaptırımlar

MADDE 8 – (1) Değerlendirme kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili şikâyetler Bakanlığa
yapılır.

(2) Değerlendirme kuruluşlarının yeşil sertifika düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin
denetimi Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Gerçeğe aykırı belge düzenlediklerinin
tespit edilmesi halinde, Bakanlık tarafından yetkileri altı ay süre ile askıya alınır. Bakanlık ta-
rafından yapılan bildirimler neticesinde, üçüncü defa aykırılık tespit edilmesi durumunda, yet-
kileri, bir daha verilmemek üzere Bakanlık tarafından iptal edilir.

(3) Değerlendirme kuruluşlarının yetkilerinin kısıtlanması, askıya alınması veya bel-
gelerinin iptal edilmesine ilişkin kararlar, Bakanlıkça YeS-TR’de duyurulur.

(4) Değerlendirme kuruluşunun yetki belgesinin iptal edilmesi durumunda, düzenlemiş
olduğu Yeşil Sertifika ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm hukuki ve mali sonuçlardan tamamen
değerlendirme kuruluşu sorumludur.

(5) Faaliyetine son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren değerlendirme ku-
ruluşları, yapmış oldukları değerlendirme işlemleri ile ilgili belge ve kayıtları elektronik or-
tamda Bakanlığa teslim eder. Değerlendirme kuruluşlarının söz konusu kayıt ve belgelere iliş-
kin sorumlulukları, bu belge ve kayıtların düzenlendiği tarihten itibaren on yıl süreyle devam
eder.

(6) Yeşil sertifika düzenlenmesinden, değerlendirme kuruluşu bünyesinde çalışan ilgili
yeşil sertifika değerlendirme uzmanları ve değerlendirme kuruluşu adına kuruluşun sahibi veya
yöneticisi müteselsilen sorumludur.

(7) Yeşil sertifika uzmanlarının gerçeğe aykırı bilgi ve belge beyanlarının tespit edilmesi
halinde, Bakanlık tarafından yetkileri altı ay süreli askıya alınır. Bakanlık tarafından yapılan
bildirimler neticesinde, üçüncü defa aykırılık tespit edilmesi durumunda, yetkileri, bir daha
verilmemek üzere Bakanlık tarafından iptal edilir.

(8) Yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarının gerçeğe aykırı belge düzenlediklerinin
tespit edilmesi halinde, Bakanlık tarafından yetkileri altı ay süreli askıya alınır. Bakanlık tara-
fından yapılan bildirimler neticesinde, üçüncü defa aykırılık tespit edilmesi durumunda yetki-
leri, bir daha verilmemek üzere Bakanlık tarafından iptal edilir.

Yeşil sertifika uzmanlarının görev ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Yeşil sertifika uzmanı adayları, Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetki-

lendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından verilecek eğitime katılır ve eğitim sonrası yapılacak
sınavda başarılı olmaları durumunda yeşil sertifika uzmanı unvanını kazanırlar. Yeşil sertifika
uzmanı unvanını kullanmaya hak kazananlar ayrıca YeS-TR’de duyurulur.

(2) Yeşil sertifika uzmanı;
a) Binanın veya yerleşmenin değerlendirme kılavuzunda belirtilen kriterlere göre plan,

proje ve inşa süreçlerinde bina veya yerleşme sahibi veya temsilcisine danışmanlık yapar.
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b) Bina veya yerleşme ile ilgili bilgi ve belgeleri değerlendirme kuruluşuna sunar.
c) Bina veya yerleşme sahibi veya temsilcisi adına başvuru ile ilgili iş ve işlemleri takip

eder.
ç) Değerlendirme kuruluşuna sunacağı bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.
Yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarının, görev ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Yeşil sertifika uzmanları, değerlendirme kuruluşları bünyesinde görev

yapmaları halinde, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı unvanını alırlar ve değerlendirme ku-
ruluşu tarafından YeS-TR’ye tanımlanırlar.

(2) Yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, değerlendirme kuruluşunda görev aldığı sü-
rece yeşil sertifika uzmanı hizmeti veremez.

(3) Yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, bina veya yerleşme sahibi veya temsilcisi adı-
na başvuru yapan yeşil sertifika uzmanı tarafından verilen dokümanları, değerlendirerek bina-
nın veya yerleşmenin yeşil bina veya yeşil yerleşme olma koşullarını yerine getirip getirmedi-
ğine dair analizi ve puanlamayı yapar.

(4) Yeşil sertifika değerlendirme uzmanının değerlendirme yapacağı bina veya yerleşme
ile ilgili herhangi bir bağı olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlıkça belirlenecek hususlar
MADDE 11 – (1) Yeşil sertifika uzmanı, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı ve de-

ğerlendirme kuruluşunun nitelikleri ve denetlenmesi, yeşil sertifika uzmanı ve yeşil sertifika
değerlendirme uzmanlarının eğitimi ve sınavları ile yeşil bina ve yeşil yerleşmelerin belgelen-
dirmesi için zorunlu ölçütlerini, performans göstergelerini ve bunların ağırlık yüzdelerini kap-
sayan değerlendirme kılavuzuna ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlükten kaldıran yönetmelik
MADDE 12 – (1) 8/12/2014 tarihli ve 29199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sür-

dürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “eğitimine” ibaresi
“sürecine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sözleşmeli öğretmenlerden adaylık sürecinde başarılı olan ve sözleşme gereği dört yıllık ça-
lışma süresini tamamlayanlar, talepleri hâlinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen
kadrolarına atanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/8/2016 29790

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/10/2017 30223

23 Aralık 2017 – Sayı : 30279                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal
Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yurtiçi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek
ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde onbeşine kadar be-
lirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında
düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alı-
narak tahsil edilebilir. Diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarda Kurulun uygun görüşü alı-
narak değişiklik yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/10/2014 29138

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/5/2010 27579

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/10/2010 27727

2- 28/10/2010 27742

3- 2/3/2011 27862

4- 16/6/2011 27966

5- 17/4/2012 28267

6- 21/8/2013 28742

7- 1/10/2013 28782

8- 3/5/2014 28989

9- 29/5/2016 29726

10- 25/8/2016 29812

11- 5/12/2017 30261
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/35)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/20) ile
Rusya Federasyonu menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonlu “Diğerleri” eşya tanımlı renksiz
düzcam ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdür-
lüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın
yürürlüğe konulmasıdır. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) GTP: Gümrük Tarife Pozisyonunu, 
b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
c) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini
ifade eder.
Karar
MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Rusya Federasyonu menşeli soruş-

turma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine
neden olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu
Tebliğin hukuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adre-
sinden “Damping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması
mümkündür. 

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-
rarı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tabloda GTP’si, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eş-
yanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem
uygulanmasına karar verilmiştir.
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Uygulama
MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP, eşya tanımı ve menşe ülkesi

belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi
kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil
eder. 

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-
malar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü
maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır. 

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya
tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin
Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (c) bendinin
(3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (l) bendi eklen-
miştir.

“b) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Bel-
gesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firma-
ların ihracat işlemleri için Asgari Ücret tarifesindeki ücretlerde %25 oranında indirim uygula-
nabilir.”

“3) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı
1000’i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında;
2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.”

“l) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-10 hizmet kodu kapsamında yer alan eşyanın itha-
linde İTH-13 hizmet kodunda yer alan tarife uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2015 29578

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/7/2016 29759

2- 29/12/2016 29933
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ
BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA

KANUNUN 10 UNCU MADDESİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Kapsam
MADDE 1 – (1) 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde yer alan % 14,47’lik (on dört virgül kırk yedi)
yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve
altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır 77.402,08 TL olarak tespit edilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 – (1) 22/12/2016 tarihli ve 29926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5957

sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılma-
sına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 9)

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat
Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “II. İhtiyati Haciz” başlıklı
bölümünün (11) numaralı alt bölümünde yer alan;

a) “7” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere “İhtiyati haciz işlemleri ile ilgili olarak

açılan davalarda, mahkemelerce ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesi halinde, bu ka-
rarın kesinleşmesi beklenilmeksizin, kararın gereklerine göre işlem tesis edilmesi icap etmek-
tedir.” paragrafı eklenmiştir.

c) Beşinci ve altıncı paragraflar yürürlükten kaldırılmıştır.
ç) Yedinci paragraf  “İhtiyati hacze karşı dava açılmadığı halde, bu haczin dayanağı

olan tarhiyata karşı açılmış davada mahkemece tarhiyatın kısmen veya tamamen terkinine yö-
nelik karar verilmesi halinde, bu tarhiyata ilişkin ihtiyati haczin, mahkemece terkinine karar
verilen tutarlar dikkate alınarak kaldırılması gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Sekizinci paragrafta yer alan “ve terkin kararının kesinleşmesi şartıyla” ibaresi “du-
rumunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Öden-
meden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümü aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“1. 6183 sayılı Kanunun 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile
Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesiyle değişen ve
1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 22/A maddesinde “Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme
ve işlemlerde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına
ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının
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kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran ge-
tirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve işlemler itibarıyla topluca
veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi hallerde bu zo-
runluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi
kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödeme-
lerde,

2. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile ka-
mu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim ku-
rumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları
ödemelerde,

3. Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teş-
vikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde,

4. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil
harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kâğıtlardan
alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve li-
man harçları ile (8) sayılı tarifeye konu harçlar (diploma harçları hariç) ve trafik harçlarına
mevzu işlemlerde,

5. 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat
harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemlerde.

Bu madde kapsamında zorunluluk getirilen ödemelere ilişkin olarak işçi ücreti alacak-
ları hariç olmak üzere, yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Maliye Bakanlığına
bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım
üzerinde hüküm ifade eder. Şu kadar ki bu hükmün uygulanmasında diğer kamu idarelerinin
alacaklarına karşılık kesinti yapılması gereken hallerde kesinti tutarı garameten taksim olunur.

Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa rağ-
men borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın ödeme yapanlara ve işlem tesis eden kurum
ve kuruluşlara dört bin Türk lirası idari para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ ta-
rihinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz
gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Madde hükmü ile bazı ödeme ve işlemler sırasında Bakanlığımıza bağlı tahsil dairele-
rine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirmeye Ma-
liye Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

2. Zorunluluk Getirilen Ödeme ve İşlemler 
Maddenin Maliye Bakanına verdiği yetkiye istinaden;
a) 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
i) 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletme-

lerinin, kaynağına bakılmaksızın hak sahiplerine 2.000,- liranın üzerinde;
- Bu Tebliğ ekinde yer alan liste (EK-11),
- (EK-11)’de sayılanlar dışında kalan ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre mal

ve hizmet alımları ile yapım işleri (istisnalar dahil),
- Mahkeme ilamları veya icra emirleri,
- 26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayri Menkul Emval ile Bunların İntifa

Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Ka-
nun,

- 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun,
kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin, 
ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alım-

ları ile yapım işleri nedeniyle 2.000,- liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sa-
hiplerinin, 
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iii) 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan
kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim
kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 2.000,- liranın üzerinde
yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin, 

iv) Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teş-
vikler ve destekler nedeniyle kurumların 2.000,- liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında
ilgililerin, 

v) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli “İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları”
başlıklı (8) sayılı tarifenin “VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden
alınacak harçlar:” bölümünün (16) numaralı alt bölümüne konu, silah taşıma ve bulundurma
vesikaları ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri (10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Si-
lahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1),
(2), (3), (4) ve (6) numaralı bentleri ile 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetme-
liğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanların talepleri hariç) üze-
rine yapılacak işlemler sırasında ilgililerin,

Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin
vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak;
- Eğitim ve öğretime yönelik burs ve diğer adlarla yapılan ödemelerde,
- 6183 sayılı Kanunun 70 inci maddesi gereğince haczedilemeyen ödemelerde,
- 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara ya-

pılan Devlet yardımı, teşvik ve destek ödemelerinde,
- Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri

karşılığında mahalli idarelere sağladığı destek ödemelerinde,
- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve

öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve bakımlarının yapılması,
yarım kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı için mahalli idarelere (il özel idareleri, bele-
diyeler ve köyler) verilen mali katkı kapsamında nakdi olarak yapılacak ödemelerde,

- Su alımı ödemelerinde,
- Abonelik ücretleri, posta ve telgraf giderleri, ihale usulü dışında yapılan haberleşme

alımı ödemelerinde,
- İhale usulü dışında yapılan enerji (yakacak ve elektrik) alımı ödemelerinde,
bu zorunluluk aranılmayacaktır.
3. 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun; 
- 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “Ruhsat birleştirme, izin alanı değişikliği,

ihale, küçük alanların ihalesi, devir talepleri, işletme ruhsatı ve süre uzatımı taleplerinde işletme
ruhsat taban bedelinin genel bütçeye yatırıldığına dair belge ve 6183 sayılı Kanunun 22/A mad-
desi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile müracaat edilir. I. Grup
(a) bendi madenlerde ise büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına gelir
kaydedilmek üzere yatırıldığına dair belge ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında
vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile müracaat edilir.” hükmü,

- 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “I. Grup (b) bendi ve II. Grup (a) ve
(c) bendi madenler için ihale bedelinin yatırılmasından itibaren iki ay içinde, diğer maden grup-
ları için arama ruhsat süresi sonuna kadar, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin
sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir.
Proje ile birlikte projenin uygulanabilmesi için gerekli olan mali yeterliliğine ilişkin belgeler
ve genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına işletme ruhsat taban
bedelinin yatırıldığına dair belgenin Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi hâlde talep
reddedilir.
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Projedeki teknik eksiklikler, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi
geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ve işletme ruhsat bedeli yapılan bildirimden itibaren
üç ay içinde tamamlanır…” hükmü,

yer almaktadır.
Bu hükümler çerçevesinde, madenlere ilişkin ruhsat birleştirme, izin alanı değişikliği,

ihale, küçük alanların ihalesi, devir talepleri, işletme ruhsatı ve süre uzatımı talepleri ile ruhsat
sahibi tarafından sunulan projedeki eksikliklerin tamamlanmasında, 6183 sayılı Kanunun 22/A
maddesi kapsamında ilgililerden vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması
gerekmektedir. 

4. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamına girecek amme alacaklarını tür, tutar
ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen işlemlerde hangi
hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını belirlemeye Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye istinaden “vadesi geçmiş borç” olarak madde kapsamına giren amme ala-
cakları;

i) Tür olarak; yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, mo-
torlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar
vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı ce-
zaları, gecikme zam ve faizleri, 

ii) Tutar olarak; kapsama giren amme alacaklarının toplam 2.000,- lirayı aşan tutarı,
şeklinde belirlenmiştir.
Tahsil dairelerince vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge tanzimi sırasında, borç-

lunun belirlenmiş alacak türlerinden vadesi geçtiği halde ödenmemiş bir borcu bulunup bulun-
madığı araştırılacak ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçlar, tutarları ile birlikte talep edilen
belgede gösterilecektir. 

Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve ku-
ruluşlarca yapılacak ödeme/işlemler sırasında, tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kap-
sama giren alacak türlerinin toplam tutarının 2.000,- lirayı aşmaması halinde, borcun bulun-
madığı kabul edilerek gerekli ödeme/işlemler yapılacaktır.

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş borç bulunmakla birlikte, yargı mercilerince amme
alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gere-
ken diğer hallerde kapsama giren tür ve tutarda borç bulunmasına rağmen vadesi geçmiş borç
durumunu gösterir belge “ödeme/işlem yapılmasına muvafakat edildiğini” belirten bir ifadeyle
tanzim edilerek verilecektir.

Tecil edilmiş amme alacakları, tecil şartlarına uygun olarak ödendiği müddetçe vadesi
geçmiş borç olarak dikkate alınmayacaktır. Ancak, bu Tebliğin Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm,
“I.Tecil” başlıklı bölümünün (9) numaralı alt bölümünün (e) paragrafında yapılan açıklamalar
da dikkate alınarak belge verilecektir. 

Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talep eden borçlulara, başvuracakları tahsil
dairesi tarafından, kapsama giren alacak türleri açısından bağlı olunan veya daha önce mükel-
lefiyet kaydı bulunan tahsil dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak belge veri-
lecektir.

Bu Tebliğ ile tür olarak belirlenen amme alacaklarından mükellefiyet kaydı bulunma-
yanlar, herhangi bir tahsil dairesinden söz konusu alacaklardan mükellefiyet kayıtlarının ol-
madığına ilişkin belgeyi almaları halinde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranıl-
maksızın gerekli ödeme/işlem yapılacaktır.

Bu belgeler, tanzim edildikleri tarihten itibaren 15 gün geçerlidir.
Gelir İdaresi Başkanlığınca söz konusu belgelerin elektronik ortamda verilmesi ve ilgili

kamu kurum ve kuruluşlarınca bu belgelerin teyidinin elektronik ortamda yapılabilmesi halinde
aynı esaslar geçerli olacaktır. 
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Madde kapsamına giren ödemeyi/işlemi gerçekleştirecek olan kamu kurum ve kuru-
luşlarınca, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin Gelir İdaresi Başkanlığından elek-
tronik ortamda temin edilmesi durumunda, ödemeye/işleme taraf olandan ayrıca belge talep
edilmeyecektir.

5. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca vadesi geçmiş borç durumunu gösterir
belge aranılması zorunluluğu getirilen ödeme/işlemler ile ilgili olarak ayrıca aşağıdaki açıkla-
maların dikkate alınması gerekmektedir.

5.1. Tebliğin bu bölümünün “2/a-i” alt bölümünde belirtilen ödemeler sırasında; 
a) 5018 sayılı Kanuna ekli I, II, III ve IV sayılı cetvellerde belirtilen idareler,
b) Belediyeler, il özel idareleri ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye ol-

dukları birlik ve idareler,
c) (a) ve (b)’de yer verilen kamu idarelerine bağlı döner sermaye işletmeleri,
tarafından vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması gerekmektedir.
5.2. 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları ile yapım

işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemeler sırasında vadesi geçmiş borç durumunu
gösterir belgenin aranılması gerekmektedir. 

4734 sayılı Kanun kapsamında olan idareler Kanunun 2 nci maddesinde aşağıdaki şe-
kilde belirlenmiştir. 

- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve
belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde
faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç) ve tüzel kişiler.

- Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi te-
şebbüsleri.

- Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu
görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim ku-
rumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

- Yukarıda belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı serma-
yesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve
şirketler.

- Yapım ihalelerine münhasır olmak üzere, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası
Anonim Şirketi Hakkında Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya do-
laylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şir-
ketler.

Belirtilen bu kurumlar, gerek 4734 sayılı Kanun kapsamında (istisnalar dahil) gerekse
bu Kanun dışında yapacakları her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için yapacak-
ları ödemeler sırasında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi arayacaklardır. Ancak,
4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak bir-
likte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler münhasıran
yapım ihaleleri nedeniyle 22/A maddesi kapsamında belge arayacaklardır. 

5.3. 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 4734 sayılı Kanun kapsamına girmeyen, Ta-
sarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Kalkınma Ajansları gibi kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve
kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) mal veya hizmet
alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemeler sırasında vadesi geçmiş
borç durumunu gösterir belgeyi aramaları gerekmektedir.

5.4. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca, kaynağına bakılmaksızın kanun, ka-
rarname ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan ve sadece nakdi olarak ödenen Devlet yardımları,
teşvikler ve destekleri ödeyecek olan kurum ve kuruluşlarca bu ödemeler yapılmadan önce il-
gililerden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılacaktır.
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Madde kapsamında zorunluluk getirilen bu tür ödemeleri bankalar aracılığı ile yapan
kurumlar, bu tutarları ilgilisine ödenmek üzere bankaya göndermeden önce vadesi geçmiş borç
durumunu gösterir belgeyi arayacaklardır.

5.5. Tebliğin bu bölümünün “5.1.”, “5.2.”, “5.3.” ve “5.4.” alt bölümlerinde belirtilen
kurum ve kuruluşların, hak sahiplerine ödeme yapmadan önce vadesi geçmiş borç durumunu
gösterir belgeyi aramaları gerekmektedir. 

6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin Maliye Bakanına verdiği “yapılacak ödemeler-
den istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorun-
luluğu getirme” yetkisine istinaden, Tebliğin bu bölümünün “4/i” alt bölümünde belirlenen ala-
cak türlerinden yine aynı bölümün “4/ii” alt bölümünde belirlenen tutarın üzerinde vadesi geç-
miş borcun bulunması halinde, borçlunun talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın öde-
necek tutardan, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgede belirtilen borç tutarını aşmamak
üzere kesinti yapılarak ilgili tahsil dairesi hesabına aktarılması zorunluluğu getirilmiştir. 

Maliye Bakanlığına bağlı birden fazla tahsil dairesine borcun bulunması durumunda,
kesinti tutarı vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi düzenleyen tahsil dairesinin hesa-
bına aktarılacaktır. 

Kesinti tutarının aktarıldığı tahsil dairesi, bu tutarın hak sahibinin borçlarına mahsup
edilmesini sağlayacaktır. Kesinti tutarının tahsil dairelerine olan borç toplamından az olması
halinde, kesinti tutarı tahsil daireleri arasında garameten taksim edilecektir.

Diğer taraftan, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılmasını gerektiren
ödemelere ilişkin olarak işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere, hak sahibi tarafından yapılacak
her türlü devir, temlik ve el değiştirme, tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kı-
sım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade edecektir. 

Dolayısıyla, hak sahipleri tarafından söz konusu ödemelere ilişkin olarak devir, temlik
ve el değiştirme işlemi yapılmış olsa dahi ödenecek tutardan borç tutarı kadar kesinti yapılarak
ilgili tahsil dairesi hesabına aktarılacaktır.

Ayrıca, kurum ve kuruluşlarca hak sahiplerine yapılacak ödemeden diğer kamu idare-
lerinin alacaklarına karşılık da kesinti yapılması gereken hallerde, kesinti tutarı tahsil daireleri
ile diğer kamu idareleri arasında garameten taksim edilerek tahsil dairelerine ve ilgili idareye
aktarılacaktır.

Öte yandan, kurum ve kuruluşlarca hak sahiplerine ödenecek tutar üzerine 2004 sayılı
Kanun veya 6183 sayılı Kanuna göre haciz tatbik edilmiş olması halinde, hacze konu tutar dü-
şüldükten sonra kalan tutar, kesintiye esas tutar olarak dikkate alınacaktır. Ancak, yapılacak
ödemelerden kesinti yoluyla tahsil dairelerine aktarım yapılacak olması, amme alacağının ta-
kibine engel teşkil etmemektedir.

Kesinti yapan kurum;
- Genel bütçeli idare ise muhasebe işlem fişinin düzenlendiği tarihte,
- Genel bütçe dışında bir idare ise kesilen tutarın tahsil dairesi hesaplarına aktarıldığı

tarihte,
ödeme yapılmış sayılacağından, bu tarihler dikkate alınarak amme alacağına 6183 sayılı

Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı hesaplanacaktır.
Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin; 5018 sayılı Kanun kapsamına giren

kurumların muhasebe birimlerince, diğer kurumların ödemeyi yapacak birimlerince aranılması
gerekmektedir.

Amme alacağına ilişkin kesintiye yönelik yapılan düzenlemeler, münhasıran 6183 sayılı
Kanunun 22/A maddesine göre aranılacak vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge için
geçerli olduğundan, muhtelif mevzuat kapsamında tahsil dairelerince düzenlenecek vadesi geç-
miş borcu gösterir belgelerde belirtilen amme borçları için uygulanmayacaktır. 

5.6. Tebliğin bu bölümünün “2/a-v” alt bölümünde belirtilen işlemler sırasında ilgili
kurumlar vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi arayacaktır. Tebliğin bu bölümünün
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“4/ii” alt bölümünde belirlenen tutarın üzerinde vadesi geçmiş borcun bulunması halinde, il-
gililerce talep edilen silah taşıma ve bulundurma vesikaları ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri ve-
rilmeyecektir. 

5.7. Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılmasını gerektiren durumlar-
da, hak sahiplerinin/ilgililerin tahsil dairesine olan borçlarını ödemesi veya sair sebeplerle ken-
disine yapılması gereken ödemenin/işlemin yapılmasını engelleyen durumun kalkması üzerine,
yeni alınacak belgeye göre ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli ödemeyi/işlemi yapabilecekler-
dir.

6. Bu Tebliğ ile zorunluluk getirilen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi ara-
madan ödeme yapanlara ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara, borçlunun bağlı olduğu ta-
kibe salahiyetli tahsil dairesince idari para cezası tatbik edilecektir. 

6.1. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında, 7061 sayılı Kanun ile yapılan de-
ğişiklik öncesi dönemler dahil, uygulanacak idari para cezası tutarları yıllar itibarıyla aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.

6.2. Bu Tebliğ ile zorunluluk getirilen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi
aramadan ödeme yapanlara ve işlem tesis edenlere verilecek idari para cezaları hakkında
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince, bu idari para cezası her yıl 213 sayılı
Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre belirlenen yeniden değerleme oranına göre arttı-
rılacaktır.

Buna göre, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi aramadan ödeme yapanlara
ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara, her bir ödeme/işlem için ayrı ayrı olmak üzere bel-
genin aranılması gereken yılda uygulanacak olan idari para cezası tutarı esas alınarak idari para
cezası tatbik edilecektir.

6183 sayılı Kanunun 22/A maddesine göre verilen idari para cezasının, ilgilisine tebliğ
tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde
dava açılması mümkündür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Öden-
meden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünden sonra
gelmek üzere “VI. Tahsil Edilen Amme Alacaklarından Yapılacak Reddiyat Sebebiyle Mah-
suplar” başlıklı aşağıdaki bölüm eklenmiş ve sonraki bölüm başlıklarının numaraları buna göre
teselsül ettirilmiştir.

“VI. Tahsil Edilen Amme Alacaklarından Yapılacak Reddiyat Sebebiyle Mahsuplar
6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Tahsil edilip de kanuni

sebeplerle reddi icabeden amme alacakları, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme
idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle reddolunur.” hükmü yer almak-
tadır.
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Bu hükme göre, tahsil edildikten sonra kanuni sebeplerle iadesi gereken amme alaca-
ğının, hak sahibinin amme idaresine muacceliyet kazanmış borcunun bulunması halinde bu
borca mahsup edilmek suretiyle red ve iade edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 7061
sayılı Kanunun 87 nci maddesi ile değişik 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrasında “6183 sayılı
Kanunun 23 üncü maddesine göre Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince reddiyat yapıl-
ması durumunda anılan maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak mahsuptan sonra Kurumun
prim ve diğer alacaklarından muaccel olanlara mahsup yapılır. Kurumun tahsil ettiği prim ve
diğer alacaklardan reddi icap edenler, istihkak sahiplerinin Kuruma olan muaccel borçlarına
mahsubundan sonra Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara mahsup
edilmek üzere reddolunur. Bu suretle yapılan ödemelerde, reddedilen tutarın Kuruma ve/veya
alacaklı tahsil dairesinin hesabına geçtiği tarihte ödeme yapılmış sayılır. Bu fıkranın uygulan-
masına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Kurum tarafından müştereken belirlenir.”
hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, tahsil edildikten sonra kanuni sebeplerle nakden reddi icabeden ala-
caklara ilişkin reddiyatın Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince yapılacağı hallerde;

- öncelikle borçlunun Maliye Bakanlığına bağlı tüm tahsil dairelerine olan muaccel
borçlarına mahsup yapılması, 

- mahsup sonrası kalan bir tutarın bulunması halinde bu tutarın, borçlunun alacaklı am-
me idaresi olan Devletin gümrük mevzuatından doğan amme alacaklarını takiple görevli Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine bulunan muaccel borçlarına mahsup edilmesi, 

- bu mahsup sonrasında da iadesi gereken bir tutarın bulunması halinde borçlunun Sos-
yal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan ve 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen muaccel prim ve
diğer borçlarına ödenmek üzere SGK’ya aktarılması, 

gerekmektedir. 
Ayrıca, reddiyata konu alacağa ilişkin devir, temlik, el değiştirme ve haciz işlemleri

6183 sayılı Kanunun 23 üncü ve 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddelerinin yukarıdaki hüküm-
leri uygulandıktan sonra ve nakden iadeye konu bir tutarın bulunması halinde hüküm ifade
edecektir.

Öte yandan, SGK tarafından iade edilecek bir alacağın bulunması durumunda, SGK
muaccel alacaklarına mahsup yaptıktan sonra kalan bir tutar olması halinde bu tutarı, borçlunun
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek üzere
ilgili tahsil dairesine aktaracaktır. Alacaklı tahsil dairesinin birden fazla olması durumunda
SGK tarafından aktarılacak tutar alacaklı tahsil dairelerinden herhangi birisinin banka hesabına
gönderilecektir. Banka hesabına para aktarılan tahsil dairesince, aktarılan tutar alacaklı tahsil
daireleri arasında garameten taksim edilecektir. Bu suretle yapılan ödemelerde, ödeme tarihi,
paranın tahsil dairesinin hesabına geçtiği tarih olacaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “I. Ödeme Zamanı” başlıklı
bölümünün (6) numaralı alt bölümüne dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki pa-
ragraf eklenmiş ve bu alt bölümün mevcut altıncı ile yedinci paragrafları yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

“Ayrıca, süresinde tahakkuk ettirilmeyen Devlet hakkı ve bu alacak üzerinden hesap-
lanan faizin bir ay içinde ödenmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından borçluya
bir tebligat yapılacaktır. Verilen süre içinde ödenmeyen Devlet hakkı ve faiz alacakları anılan
Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili tahsil dairesince, Devlet hakkı alacağının aslına vade tari-
hinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı he-
saplanarak takip ve tahsil edilecektir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “IV. Hususi (Özel) Ödeme
Şekilleri” başlıklı bölümünde yer alan (5) numaralı alt bölümünün ikinci paragrafının ilk cüm-
lesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “I. Tecil” başlıklı bölü-
münün;

a) (9) numaralı alt bölümünün (i) bölümü “i) Tecil yetkisini kullanan tarafından uygun
görülen ödeme planında, taksitlerin ödeme sürelerinin aylık olarak belirlenmiş olması duru-
munda, taksitlerin ayın son gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Ancak, ayın son gününün
resmi tatile rastlaması halinde, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar ödenebilmesi
mümkündür.” şeklinde,

b) (17) numaralı alt bölümü “17. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası,
18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesiyle
yapılan değişiklikle aşağıdaki şekli almıştır. 

“Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek
amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip
etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer
şartları tayin etmeye ayrıca 213 sayılı Kanuna göre Maliye Bakanlığınca ilan edilen mücbir
sebep hali kapsamındaki amme borçlularının, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar
ödemeleri gereken amme borçları ile mücbir sebep nedeniyle ödeme süreleri ertelenen amme
borçlarını faiz alınmaksızın veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranıyla tecil et-
meye yetkilidir.”

Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar tarafından,
Maliye Bakanlığınca mücbir sebep halinin varlığı ilan edilen hallerde madde ile tanınan yetki
çerçevesinde amme alacakları faiz alınmaksızın veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük
faiz oranıyla tecil edilebilecektir.” şeklinde, 

değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin İkinci Kısım, İkinci Bölüm, “I. Menkul Malların Haczi”

başlıklı bölümünün (1) numaralı alt bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrasının verdiği yetkiye

istinaden diğer menkul mallara ilişkin düzenlenecek haciz bildirilerinin elektronik ortamda
tebliğ edilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ilgili kurumlarla protokol yapmaya
yetkilidir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin;
a) Birinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “V. Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar” başlıklı

bölümün (6) numaralı alt bölümünde, 
b) İkinci Kısım, Birinci Bölüm;
i) “II- Ödeme Emri ve Mal Bildirimi” başlıklı bölümün (1), (5) ve (12) numaralı alt bö-

lümlerinde, 
ii) “III- Ödeme Emrine Dava Açılması” başlıklı bölümün (1) numaralı bölümünün bi-

rinci ve yedinci paragraflarında, (3) numaralı alt bölümünün birinci paragrafında, (6) numaralı
alt bölümünün birinci, dördüncü ve altıncı paragraflarında, 

iii) “IV. Teminatlı Alacaklarda Takip” başlıklı bölümünün (1) numaralı alt bölümünde, 
iv) “V. Kefil ve Yabancı Şahıs veya Kurumlar Mümessillerini Takip” başlıklı bölümün

(1) numaralı alt bölümünde,
v) “VI- Haciz” başlıklı bölümünün (1) numaralı alt bölümünde,
yer alan “7” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Tebliğe ekteki EK-11 eklenmiştir.
MADDE 10 – Bu Tebliğin;
a) 1 inci maddesinin (a) bölümü ile 2 ve 8 inci maddeleri 1/1/2018 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 14)

Bu Tebliğde, 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda ya-
pılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, 1 seri no.lu Kurum-
lar Vergisi Genel Tebliğinde ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar
Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “4.13.1.4. Sadece ortaklarla iş görülmesi” başlıklı bölü-
münün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(k) bendine eklenen ve 1/1/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren parantez içi hükümle, koo-
peratiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş,
makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmalarının or-
tak dışı işlem sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Örneğin, bir üretim kooperatifinin amacını gerçekleştirmek üzere kullanmış olduğu iş
makinesini, ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra satması ortak dışı işlem olarak değerlen-
dirilmeyecek ve bu satış işlemi dolayısıyla kooperatif muafiyeti etkilenmeyecektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “4.13.2. Yapı kooperatiflerinin muafiyetinde özel şartlar”
başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“4.13.3. Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin ver-
gilendirilmesi

7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) ben-
dine eklenen parantez içi hükümle 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurumlar
vergisinden muaf kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı
ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edileceği, kooperatiflerin bu iktisadi işletmelerinden ve
tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin
ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının da muafiyete etkisinin olmayacağı ve
ortak dışı işlemlerden elde edilen kazancın vergilendirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye
Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu suretle kooperatiflerin, 1/1/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirecekleri ortak dışı
işlemler nedeniyle muafiyetleri etkilenmeyecek; ancak bu işlemlerden elde edilen kazançlar
kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisine tabi tutu-
lacaktır. Dolayısıyla, muafiyete ilişkin diğer şartları taşıyan kooperatiflerin ortak dışı işlemle-
rinden elde edilen kazançları kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde
kurumlar vergisine tabi tutulacak, ortak içi işlemlerinden elde edilen kazançlarının kurumlar
vergisine tabi tutulması söz konusu olmayacaktır.

Ortak dışı işlemlerle ilgili olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı oluştuğu kabul edilen
iktisadi işletme adına kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

Öte yandan, ortak dışı işlemlerde bulunmaları nedeniyle 1/1/2018 tarihinden önce ku-
rumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olan kooperatiflerin, muafiyete ilişkin diğer şartları
da taşıyor olmaları kaydıyla, 1/1/2018 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyet kayıtları
sonlandırılacaktır. Bu kooperatiflerin 1/1/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri ortak dışı
işlemlerine ilişkin olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde ku-
rumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmek suretiyle bu işlemlerden elde ettikleri kazançları
vergilendirilecektir.

Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler, ortak dışı işlemlerine ilişkin hesap ve
kayıtlarını kooperatif hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin iktisadi işletme adına tasdik ettirecekleri
ayrı defterlerde izleyeceklerdir.
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Ayrıca, kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin tam mükellefiyete tabi başka
bir kurumun sermayesine katılımları, iktisadi işletmeleri ile bu kurumlardan kazanç elde etmeleri
ve söz konusu kazançları daha sonra ortaklarına dağıtmaları muafiyetlerini etkilemeyecektir.

Örnek 1: (A) narenciye üretim kooperatifinin ortaklarından almış olduğu narenciyeyi
niteliğini değiştirmeden üçüncü kişilere satması ortak dışı işlem sayılmazken, niteliğini değiş-
tirerek reçel olarak satması durumunda, kooperatif ortak dışı işlem yapmış olacağından, bu iş-
lem nedeniyle kooperatife bağlı oluşan ayrı bir iktisadi işletme nezdinde bu işlemden doğan
kazançlar kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

Örnek 2: (B) tohum üretim kooperatifi, gıda ürünleri üreten (K) A.Ş.’nin sermayesinin
%20’sine iştirak etmiş ve bu iştirakinin 2017 hesap dönemine ait kârını 2018 yılı Haziran ayında
dağıtması sonucunda 1.500.000.-TL kâr payı elde etmiştir. (B) kooperatifi elde ettiği bu kâr
payının 600.000.-TL’lik kısmını 2019 yılı içerisinde ortaklarına dağıtmıştır.

(B) tohum üretim kooperatifinin sermaye şirketine iştirak etmesi, bu iştirakinden kazanç
elde etmesi ve elde ettiği bu kazancı ortaklarına dağıtması kooperatifin muafiyetine etki etme-
yecektir. (B) kooperatifinin başkaca ortak dışı işlemleri nedeniyle iktisadi işletme oluşması ha-
linde (K) A.Ş.’nin sermayesine katılımından elde ettiği kazancını iktisadi işletme ile ilişkilen-
dirmesi de söz konusu olmayacaktır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “5.6.2. Kurumlar Vergisi Kanununun yayım tarihinden son-
ra gerçekleşen satış işlemlerinde istisna uygulaması” başlıklı bölümünün birinci paragrafından
sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“7061 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle 5520 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesi değiştirilmiş olup
söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 5/12/2017 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılan
taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın %50’lik kısmına istisna uygulanacak; bu tarihten
önce yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın ise %75’lik kısmı istisna uygulamasına
konu edilebilecektir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “5.6.2.3.2. Satış kazancının fon hesabında tutulması” baş-
lıklı bölümünün dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle ve anılan bölümün sonuna da
aşağıdaki örnek eklenmiştir.
“5/12/2017 tarihinden itibaren yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın ise %50’lik
kısmına istisna uygulanacağından, bu tarihten itibaren yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin olarak
kazancın sadece istisnaya konu edilen %50’lik kısmı fon hesabına alınacaktır.”

“Örnek 3: Maliyet bedeli 300.000.-TL olan bir taşınmaz, 2018 yılında 1.000.000.-
TL’ye vadeli olarak satılmıştır. Satışa ilişkin tahsilat 2018 yılında 300.000.-TL, 2019 yılında
300.000.-TL, 2020 yılında 200.000.-TL ve 2021 yılında 200.000.-TL olarak gerçekleştirile-
cektir. Ancak kurum, kazancın %50’sini (700.000 x %50 = 350.000.-TL) satışın yapıldığı yılı
izleyen yılın başında özel bir fon hesabına almış bulunmaktadır.

2021 yılında tahsil edilen 200.000.-TL’ye isabet eden [(200.000 x %70) x %50=]
70.000.-TL kazanç kısmı için istisnadan yararlanılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu ka-
zanç tutarına istisna uygulanmış olması halinde, istisnaya konu olan 70.000.-TL nedeniyle
2018 hesap dönemine ilişkin olarak tahakkuk etmesi gereken kurumlar vergisi (geçici vergi
dahil) vergi ziyaına uğramış olacağından vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile bir-
likte tahsil edilecektir.

2018 yılı beyannamesinin verilmesi sırasında, mükellef kurum tarafından, satıştan elde
edilen kazanç 700.000.-TL olmasına rağmen, istisna kazanç tutarının [(800.000 x %70) x
%50=] 280.000.-TL olarak uygulanması halinde, vergi ziyaının varlığından bahsedilemeye-
cektir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “5.6.2.4.1. Taşınmazlar ile iştirak hisselerinin para karşılığı
olmaksızın devir ve temliki, trampası ve kamulaştırılması” başlıklı bölümünün dördüncü pa-
ragrafında yer alan “%75’inin” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 5/12/2017 tarihinden itibaren
yapılan taşınmaz satışlarında ise %50’sinin” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin “5.7. Bankalara veya TMSF’ye borçlu durumda olan ku-
rumlar ile bankalara tanınan istisna” bölüm başlığında geçen “Bankalara” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine” ibareleri eklenmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Tebliğin “5.7.1. Bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış
veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerine ve ipotek verenlere ta-
nınan istisna” bölüm başlığında geçen “Bankalara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, finansal
kiralama ya da finansman şirketlerine” ibareleri ve bu bölümün sonuna aşağıdaki paragraflar
eklenmiştir.

“7061 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 5520 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yapılan değişiklikle finansal kiralama
veya finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış kurumlar ile bunların ke-
fillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve
intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık finansal kiralama ya da finansman
şirketlerine devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet
eden kazançların tamamı istisna kapsamına alınmıştır.

Buna göre, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 1/1/2018 tarihinden itibaren ta-
şınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının bent kap-
samında finansal kiralama ve finansman şirketlerine devrinden doğan hasılatın bu borçların
tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamına kurumlar vergisi istisnası
uygulanacaktır. Finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralama konusu anılan varlıkların fi-
nansal kiralama şirketince 6361 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde üçün-
cü kişilere satışı veya kiracının temerrüdü sebebiyle kanuni takipteki finansal kiralama alacak-
ları karşılığında tarafların karşılıklı mutabakatıyla finansal kiralama konusu anılan varlıklara
ilişkin her türlü tasarruf hakkının kiralayana devri dolayısıyla kiracı nezdinde doğan kazançlar
istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin “5.7.2. Bankalara tanınan istisna uygulaması” bölüm baş-
lığında geçen “Bankalara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, finansal kiralama ya da finansman
şirketlerine” ibareleri, bu bölümün birinci paragrafında yer alan “bankaların” ibaresinden sonra
gelmek üzere “; “finansal kiralama ve finansman şirketleri” kavramlarından ise 6361 sayılı
Kanun kapsamında faaliyette bulunan finansal kiralama şirketleri ile finansman şirketlerinin”
ibareleri ve üçüncü paragrafında yer alan “Bankaların” ibaresinden sonra gelmek üzere “, finansal
kiralama ya da finansman şirketlerinin” ibareleri eklenmiş olup aynı bölümün ikinci paragrafının
sonuna aşağıdaki cümle ve anılan paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklen-
miştir.
“7061 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 5520 sayılı Kanunun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan %75 oranının taşınmazlar için %50
olarak uygulanmasına ilişkin yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 5/12/2017 tarihinden iti-
baren (bu tarih dahil) yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın ise %50’lik kısmına
istisna uygulanacaktır. Bu tarihten önce bankalarca yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen
kazancın %75’lik kısmı istisna uygulamasına konu edilebilecektir.”

“Finansal kiralama veya finansman şirketlerinin kanuni takibe alınmış alacakları ne-
deniyle 1/1/2018 tarihinden itibaren iktisap ettikleri; taşınmazların satışından doğan kazançların
%50’lik kısmı, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satı-
şından doğan kazançların ise %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Öte yandan, finansal kiralama şirketlerince 6361 sayılı Kanun kapsamında yapılan fi-
nansal kiralama işlemlerinde, kiracının temerrüdü sebebiyle kanuni takipteki finansal kiralama
alacakları karşılığında tarafların mutabakatıyla, kiralayanın her türlü tasarruf hakkını devir al-
dığı finansal kiralama konusu taşınmazların finansal kiralama şirketlerince üçüncü kişilere sa-
tışından doğan kazançların %50’lik kısmına da istisna uygulanacaktır.

Örnek 1: (A) Finansal Kiralama Şirketi (C) A.Ş.’ye ait olan taşınmazı (B) A.Ş.’ye fi-
nansal kiralama suretiyle kiralamak üzere 3/1/2018 tarihinde 9.000.000.-TL bedelle satın almış
ve söz konusu taşınmazı 10 yıllığına (B) A.Ş.’ye 10.000.000.-TL kira ödemesi karşılığında ki-
ralamıştır.

2.000.000.-TL’si anapara ve 400.000.-TL’si faiz olmak üzere toplam 2.400.000.-TL kira
ödemesi yapıldıktan sonra, kiralama süresinin üçüncü yılında mali zorluklar nedeniyle finansal
kiralama bedellerini ödeyemeyen (B) A.Ş. temerrüde düşmüştür. Daha sonra söz konusu
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taşınmaz rayiç değeri olan 11.000.000.-TL bedel dikkate alınmak suretiyle ve tarafların karşı-
lıklı mutabakatıyla (A) Finansal Kiralama Şirketinin tasarrufuna bırakılmıştır. Kiralama süre-
sinin üçüncü yılında tahakkuk ettiği halde ödenmeyen kira bedelleri 500.000.-TL anapara,
80.000.-TL faiz olmak üzere toplam 580.000.-TL’dir. (A) Finansal Kiralama Şirketi bu taşın-
mazı 3/3/2021 tarihinde (D) Ltd. Şti.’ne 12.000.000.-TL bedelle satmıştır.

Finansal kiralamaya konu taşınmazın sözleşmeden kaynaklanan tüm tasarruf haklarının
(B) A.Ş. tarafından (A) Finansal Kiralama Şirketine devri işleminde taşınmaz devri söz konusu
olmadığından, (B) A.Ş. açısından bu işlemden elde edilen kazanca ilişkin olarak istisna uygu-
lanabilecek bir tutar da bulunmamaktadır.

Öte yandan, tarafların karşılıklı mutabakatı sonucu 11.000.000.-TL bedel dikkate alın-
mak suretiyle (A) Finansal Kiralama Şirketince tüm tasarruf hakları devralınan söz konusu ta-
şınmazın (D) Ltd. Şti.’ne satılması nedeniyle doğan satış kazancının %50’lik kısmına kurumlar
vergisi istisnası uygulanabilecektir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin “5.11. Risturn istisnası” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) ben-
dinde yapılan ve 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, kooperatif ortaklarının yöne-
tim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar ile tüketim
kooperatiflerinin, ortaklarının kişisel ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için
satın aldıkları malların değerine göre hesapladıkları risturnlara ilişkin kurumlar vergisi istisnası
korunmuş; münhasıran üretim ve kredi kooperatiflerine tanınan risturn istisnası, Kanunun 4 üncü
maddesinde yer alan kooperatif muafiyetine ilişkin olarak yapılan düzenleme çerçevesinde yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, ortaklarla 1/1/2018 tarihinden önceki dönemlerde yapılan işlemler dolayı-
sıyla üretim ve kredi kooperatiflerinin hesapladığı risturnlar kurumlar vergisi istisnasından fay-
dalanabilecektir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin “5.11.3. Üretim kooperatiflerinde risturn istisnası” ve
“5.11.4. Kredi kooperatiflerinde risturn istisnası” başlıklı bölümleri yürürlükten kaldırılmış ve
sonraki bölüm numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin “11.4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan ye-
dek akçeler” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“7061 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle 6361 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ek-
lenen fıkra ile finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından anılan madde uyarınca ay-
rılan özel karşılıkların tamamının ayrıldıkları yılda kurum kazancının tespitinde gider olarak
kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenleme 1/1/2019 tarihinden itibaren
yürürlüğe gireceğinden bu tarihten önce anılan kurumlarca ayrılan özel karşılıkların kurum ka-
zancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin “14.1. Beyannamenin verilmesi” başlıklı bölümünün so-
nuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin farklı alan veya konularda yaptığı
tüm ortak dışı işlemler nedeniyle, alan veya konu ayrımı gözetilmeksizin, her bir kooperatifin
tüzel kişiliğine bağlı tek bir iktisadi işletme için kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirile-
cektir. Bu iktisadi işletmenin mükellefiyetle ilgili ödevlerinin yerine getirilmesinden kooperatif
tüzel kişiliği sorumlu olacaktır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin “14.5. Kooperatif gelirlerinin sadece taşınmaz kira gelir-
lerinden ve mevduat faizlerinden oluşması halinde beyan” başlıklı bölümünün birinci paragra-
fında yer alan “kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin” ibareleri “kooperatif tüzel kişiliğine bağlı
oluştuğu kabul edilen iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin” şeklinde
değiştirilmiş; aynı paragrafta yer alan “anılan kooperatiflerin” ibareleri “bu iktisadi işletmele-
rin” şeklinde, aynı bölümün ikinci paragrafında yer alan “diğer gelirleri de bulunan koopera-
tifler” ibareleri “ortak dışı başkaca işlemlerden doğan gelirleri de bulunan kooperatif tüzel ki-
şiliğine bağlı iktisadi işletmeler” şeklinde ve son paragrafında yer alan “kooperatiflerin” ibaresi
“iktisadi işletmelerin” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 14 – Aynı Tebliğin “15.3.9. Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan kâr pay-
larında vergi kesintisi” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılan ve kurumlar vergisin-
den muaf olan kooperatiflere, iştirak ettiği tam mükellef kurumlar tarafından 1/1/2018 tarihin-
den itibaren dağıtılan kâr payları üzerinden %15 vergi kesintisi yapılacaktır. Ancak söz konusu
kooperatiflerin elde etmiş oldukları bu kâr paylarının, daha sonra ortaklara dağıtılması duru-
munda dağıtılan tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca
herhangi bir vergi kesintisi yapılması söz konusu olmayacaktır.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin “16.3. Tarhiyatın muhatabı” başlıklı bölümünün sonuna
aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle oluşan
iktisadi işletmenin kazançları üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, kooperatif tüzel kişiliği
adına tarh olunur.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin “36. Geçici Hükümler” başlıklı bölümünün sonuna aşa-
ğıdaki alt bölüm eklenmiştir.

“36.8. 5520 sayılı Kanuna 7061 sayılı Kanunun 91 inci maddesiyle eklenen geçici 10 uncu
madde hükmü aşağıdaki gibidir.

“Geçici Madde 10 – (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20
oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin
edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için
%22 olarak uygulanır.

(2) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye
yetkilidir.”

Bu kapsamda, kurumlar vergisi mükelleflerinin 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerine
ait kurum kazançları üzerinden %22 oranında kurumlar vergisi alınacaktır. Ayrıca, söz konusu
dönemlerde kurumlar vergisi mükelleflerince, anılan vergilendirme dönemlerinin kurumlar
vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre %22 oranında
geçici vergi ödenecektir.”

Tebliğ olunur.
—— • ——

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 301)

1. Amaç ve kapsam
Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer
121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.

2. Yasal düzenleme
6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer

121 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve 1/1/2018 tari-
hinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulan-
mak üzere 8/3/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi
MÜKERRER MADDE 121- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi

mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faa-
liyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fon-
ları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir
veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken
gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve tak-
dirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden
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fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin veril-
mesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer
vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez.
Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet ne-
deniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak
suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;
1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki

yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir be-
yannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen
beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin
kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan
eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri iti-
barıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların
kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme
hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayıl-
maz.),

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi ce-
zaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

şarttır.
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler,
bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları
taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması do-
layısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indi-
rimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi
bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra
tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim
uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesin-
leştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığına bağlı
vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk
eden vergileri ifade eder.

Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygula-
nır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu,
birinci fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni
oran ve tutarına getirmeye; Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir."

3. Vergi indiriminden yararlanacak olanlar
Tebliğin 4 üncü bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla vergi indiriminden;
- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,
- Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri,

emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellef-
leri

yararlanabileceklerdir.
4. Vergi indiriminden yararlanma şartları
Tebliğin 3 üncü bölümünde belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi

indiriminden yararlanabilmeleri için;
a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki

yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine
tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması,
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b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl
içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış
bir tarhiyat bulunmaması,

c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı
(vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

ç) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim
yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması

şarttır.
4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyan-

nameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması
İndirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin, indirimin hesaplanacağı beyanname-

nin ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak Maliye
Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken gelir veya kurumlar vergisi, katma değer
vergisi, muhtasar gibi tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyan-
nameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları gerek-
mektedir.

Öte yandan, kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni sü-
resinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden
yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, indirimden yararlanılabilmesi için bu be-
yannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması ge-
rekmektedir.

Ayrıca, her bir beyanname itibarıyla 10.- TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz ko-
nusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması
şartının ihlali anlamına gelmez.

Örnek 1: (A) A.Ş.’nin 2017 hesap dönemine ilişkin olarak 25/4/2018 tarihinde vermiş
olduğu kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 2.400.000.-TL kurumlar vergisi hesaplanmıştır.

2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde
vermiş ve tahakkuk eden vergileri de kanuni süresi içerisinde ödemiş olan (A) A.Ş., 2/5/2017
tarihinde Aralık 2015 dönemine ait KDV beyannamesine ilişkin pişmanlıkla beyanname vermiş
ve bu beyanname üzerine tahakkuk eden vergileri de kanuni süresi içinde ödemiştir.

Buna göre, (A) A.Ş. tarafından, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi be-
yannamesi üzerinden tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmesi şartı da dahil
olmak üzere, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, Aralık 2015 dönemine ait KDV be-
yannamesine ilişkin pişmanlıkla beyanname verilmiş olması, vergi indiriminden yararlanılma-
sına engel teşkil etmeyecektir.

Örnek 2: (B) A.Ş.’ye başvurusuna istinaden Maliye Bakanlığı tarafından 1/6/2017 tari-
hinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Haziran – 31 Mayıs özel hesap dönemi tayin edilmiştir.

(B) A.Ş.’nin indirimden yararlanması açısından “indirimin hesaplanacağı beyanname-
nin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içe-
risinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içeri-
sinde ödenmesi” şartının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde 1/1/2016 – 31/12/2016, 1/1/2017-
31/5/2017 ve 1/6/2017 – 31/5/2018 dönemleri dikkate alınacaktır. (B) A.Ş., bu dönemlere ilişkin
vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve tahakkuk eden vergileri kanuni süresi
içerisinde ödemiş olması ve diğer şartları da sağlaması kaydıyla vergi indiriminden yararlana-
bilecektir.

Örnek 3: Özel eğitim kurumu işletmecisi olan gelir vergisi mükellefi Bay (C)’ye baş-
vurusu üzerine 1/7/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Temmuz - 30 Haziran özel
hesap dönemi tayin edilmiştir.

Bay (C)’nin indirimden yararlanması açısından “indirimin hesaplanacağı beyannamenin
ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içeri-
sinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içeri-
sinde ödenmesi” şartının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde 2015, 2016 ve 2017 takvim yılları
dikkate alınacaktır. Bay (C), bu yıllara ilişkin vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde
vermiş ve tahakkuk eden vergileri kanuni süresi içerisinde ödemiş olması ve diğer şartları da
sağlaması kaydıyla vergi indiriminden yararlanabilecektir.
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4.2. İlgili dönemlere ilişkin olarak beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen,
re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması

Mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin hesaplanacağı be-
yannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi
vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerek-
mektedir. Söz konusu dönemler için haklarında ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tar-
hiyat bulunan mükellefler, tarhiyatın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın, indirimden
yararlanamayacaktır.

Öte yandan, söz konusu dönemlere ilişkin olarak ikmalen, re'sen veya idarece yapılan
tarhiyatların indirimin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi
gereken süreden önce kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanununun uzlaşma
ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması ve diğer şartların da
sağlanması kaydıyla vergi indiriminden yararlanılması mümkün olacaktır. Ancak, yapılan tar-
hiyatların kesinleşmiş yargı kararları, uzlaşma veya düzeltme hükümleri ile kısmen ortadan
kaldırılması durumunda ise indirimden yararlanılamayacaktır.

Örnek: (Ç) Ltd. Şti., 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemlerine ilişkin tüm vergi beyan-
namelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri
kanuni süresi içerisinde ödemiştir. (Ç) Ltd. Şti. adına Ağustos 2014 vergilendirme dönemi için
katma değer vergisi yönünden 2016 yılında vergi inceleme raporu düzenlenmiş ve 120.000.- TL
ikmalen KDV tarhiyatı yapılmıştır. Ancak, söz konusu tarhiyata karşı mükellef tarafından dava
açılmış ve 13/4/2018 tarihi itibarıyla kesinleşen yargı kararıyla tarhiyat tamamen kaldırıl-
mıştır.

(Ç) Ltd. Şti. hakkında yapılan ve indirimin hesaplanacağı 2017 hesap dönemine ait ku-
rumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden önce kesinleşmiş mahkeme kararıyla
tamamen kaldırılan bu tarhiyat, diğer şartların da sağlanması kaydıyla, anılan şirketin vergi in-
diriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Öte yandan, (Ç) Ltd. Şti., hakkında yapılan söz konusu tarhiyatın indirimin hesaplana-
cağı 2017 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden
sonraki bir tarihte (örneğin 4/6/2018 tarihinde) kesinleşen yargı kararıyla tamamen kaldırılmış
olması halinde 2017 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken
tarih itibarıyla indirim şartlarını sağlayamadığından bu hesap dönemine ilişkin olarak söz ko-
nusu indirimden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, (Ç) Ltd. Şti. hakkında yapılan tarhiyatın 2017 hesap dönemine ait kurumlar ver-
gisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden sonraki bir tarihte kesinleşen yargı kararıyla
tamamen kaldırılmış olması nedeniyle, söz konusu tarhiyat 2018 hesap dönemine ilişkin olarak
verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirimden yararlanılmasını etkilemeyecektir.

4.3. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı
(vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk Lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması

Mükelleflerin, vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin hesaplanacağı be-
yannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000.- TL’nin üzerinde
vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Söz konusu 1.000.- TL’lik borcun hesabında Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine
verilmesi gereken vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergi asılları ile vergi cezalarının
(vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) toplamı dikkate alınacaktır. Söz ko-
nusu 1.000.- TL’lik borcun hangi döneme ait olduğunun önemi bulunmamaktadır.

Örnek 1: (D) A.Ş. 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemlerine ilişkin tüm vergi beyanna-
melerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri
de kanuni süresi içerisinde ödemiştir. Ancak, 2017 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken sürenin son günü itibarıyla beyannamesini veren ve bu tarih
itibarıyla Şubat 2018 vergilendirme dönemine ilişkin 18.500.-TL vadesi geçmiş katma değer
vergisi borcu bulunan (D) A.Ş., diğer şartları sağlamış olsa da 2017 hesap dönemine ilişkin
kurumlar vergisi beyannamesinde vergi indiriminden yararlanamayacaktır.
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Örnek 2: 2017 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini 18/4/2018 ta-
rihinde veren (E) Ltd. Şti.’nin bu tarih itibarıyla Kasım 2014 vergilendirme dönemine ait vadesi
geçmiş 850.- TL gelir stopaj vergisi borcu ile vadesi geçmiş 2.600.- TL motorlu taşıtlar vergisi
borcu bulunmaktadır.

Buna göre, (E) Ltd. Şti.’nin her ne kadar toplamda 3.450.- TL vadesi geçmiş vergi borcu
bulunsa da vergi indirimi uygulamasında 1.000.- TL’lik sınırın aşılıp aşılmadığının tespitinde
sadece beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler dikkate alınacağından, 2.600.- TL motorlu
taşıtlar vergisi borcu dikkate alınmayacak ve 850.- TL’lik gelir stopaj vergisi borcu (E) Ltd.
Şti.’nin vergi indiriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Örnek 3: 2/1/2018 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş ve 2017 hesap dönemine ait kurumlar
vergisi beyannamesinin verilmesi gereken sürenin son günü itibarıyla ödenmemiş 2.000.- TL
özel usulsüzlük cezası borcu bulunan (F) Ltd. Şti., 2017 hesap dönemine ilişkin kurumlar ver-
gisi beyannamesinde vergi indiriminden yararlanamayacaktır.

4.4. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört
takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş
olması

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yı-
lında Vergi Usul Kanununun kaçakçılık suçlarını düzenleyen 359 uncu maddesinde sayılan fi-
illeri işlediği tespit edilen mükellefler vergi indiriminden yararlanamayacaklardır.

Örnek: Serbest meslek erbabı Bay (G) 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarına ilişkin tüm
vergi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergilerini de kanuni süresinde ödemiştir. 2017 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesini
verdiği tarih itibarıyla hakkında 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Vergi Usul Kanu-
nunun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerden herhangi birini işlediğine ilişkin bir tespit bu-
lunmaması ve diğer şartları da sağlaması kaydıyla, Bay (G) bu takvim yılına ilişkin gelir vergisi
beyannamesinde vergi indiriminden yararlanabilecektir.

5. Vergi indirimi uygulaması
Vergi indirimine ilişkin şartları haiz mükellefler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi be-

yannameleri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %5'i oranında vergi indirimi
tutarını hesaplayacaktır. Vergi indirimi tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla
olamayacaktır. Bu suretle hesaplanan vergi indirimi tutarı, öncelikle bu beyannameler üzerinden
ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilebilecektir. Vergi indirimi tutarının
ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde ise kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar ver-
gisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üze-
rine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içerisinde mahsup edi-
lemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

Örnek 1: Vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını sağlayan ve 2017 hesap
dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan kurumlar vergisi 22.000.000.-
TL olan (H) A.Ş.’nin bu hesap dönemine ilişkin olarak yurtiçinde kesinti suretiyle ödemiş ol-
duğu kurumlar vergisi tutarı 400.000.- TL’dir. (H) A.Ş. aynı döneme ilişkin olarak ayrıca
20.000.000.- TL geçici vergi ödemiştir.

Vergi indirimi tutarı = Hesaplanan kurumlar vergisi x İndirim oranı
= 22.000.000.- TL x 0,05
= 1.100.000.- TL

olarak hesaplanmış olsa da (H) A.Ş.’nin yararlanabileceği vergi indirimi tutarı
1.000.000.- TL olarak dikkate alınacaktır.

Buna göre, (H) A.Ş. vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır.
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Örnek 2: (I) A.Ş. 2017 hesap dönemine ilişkin olarak kanuni süresinde verdiği kurum-
lar vergisi beyannamesinde beyan ettiği matrah üzerinden 100.000.-TL kurumlar vergisi he-
saplanmıştır. Vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan (I) A.Ş.’nin 2017 he-
sap dönemine ait ödemiş olduğu geçici vergi tutarı 98.000.- TL’dir.

Vergi indirim tutarı = Hesaplanan kurumlar vergisi x İndirim oranı
= 100.000.- TL x 0,05
= 5.000.- TL

olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, (I) A.Ş. vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır.

Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilemeyen 3.000.- TL’lik vergi indirimi
tutarı, 2017 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi
izleyen bir tam yıl içerisinde (25/4/2019 tarihine kadar), mükellefin beyanı üzerine tahakkuk
eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. (I) A.Ş. tarafından bu süre içerisinde mahsup
edilemeyen vergi indirimi tutarları ise red ve iade olunmayacaktır.

6. Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi
durumunda mükelleflerin yararlanabileceği vergi indirim tutarının tespiti

Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi du-
rumunda, gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı vergi indirimi tutarı, ticari, zirai veya mes-
leki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı
dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecektir.

Örnek: Vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan Bayan (İ), 2017
takvim yılında; 280.000.- TL ticari kazanç, 70.000.- TL de alacak faizi elde etmiştir. Bayan (İ)
bu dönemde 42.000.- TL geçici vergi ödemiştir.

Buna göre, Bayan (İ) vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır.
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7. Şartların ihlali halinde yapılacak işlemler
7.1. Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan tespiti

halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

Örnek 1: Serbest meslek erbabı Bay (J), 2017 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyan-
namesinde 12.000.-TL vergi indirimi tutarı hesaplamış ve bu indirim tutarının tamamından ya-
rarlanarak 20.000. -TL gelir vergisi ödemiştir.

Ancak, Bay (J), 2017 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk
eden gelir vergisinin ilk taksitini 31/3/2018 tarihinde ödemiş olmasına rağmen Temmuz ayında
ödenmesi gereken ikinci taksiti kanuni süresi içerisinde ödememiştir.

Bu durumda, Bay (J) 2017 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesini kanuni sü-
resi içerisinde vermiş olsa da bu beyanname üzerine tahakkuk eden gelir vergisinin ikinci tak-
sitini kanuni süresi içerisinde ödemediğinden, vergi indirimi dolayısıyla ödemediği vergiler
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.

7.2. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki
yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadığının, indirimden yarar-
lanıldıktan sonra tespiti üzerine, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde indirim uygulaması
dolayısıyla ödenmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

Dolayısıyla, indirimin hesaplandığı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki
son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadığının, vergi indi-
riminden yararlanıldıktan sonra tespit edilmesi nedeniyle beyana tabi vergi türleri itibarıyla ik-
malen, resen veya idarece tarhiyat yapılması ve bu tarhiyatların kesinleşmesi durumunda, in-
dirim nedeniyle ödenmeyen vergiler vergi ziyaı uygulanmaksızın tarh edilecektir. Vergi indirimi
uygulamasında kesinleşmeden maksat, tarh edilen vergi ile kesilen cezaların idari yargı mer-
cileri nezdinde dava konusu yapılmaması veya dava konusu edilmesi neticesinde tüm olağan
kanun yollarının tüketilmesiyle uygun bulunmak suretiyle kesinleşmesidir.

Bu takdirde, indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı,
yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

Örnek 2: (K) Ltd. Şti., 25/4/2018 tarihinde vermiş olduğu 2017 hesap dönemine ilişkin
kurumlar vergisi beyannamesinde vergi indiriminden yararlanmış ve bu beyanname üzerine
tahakkuk eden vergileri 30/4/2018 tarihinde ödemiştir.

Ancak, Ağustos 2016 vergilendirme dönemi için katma değer vergisi yönünden
26/10/2018 tarihinde (K) Ltd. Şti. adına vergi inceleme raporu düzenlenmiş ve 200.000.- TL
ikmalen KDV tarhiyatı yapılmıştır.

(K) Ltd. Şti. vergi inceleme raporuna istinaden yapılan tarhiyatı dava konusu etmiş ve
dava mükellef aleyhine sonuçlanarak 5/3/2020 tarihinde kesinleşmiştir.

Buna göre, (K) Ltd. Şti.’nin 2017 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde ya-
rarlanmış olduğu vergi indirimi tutarı dolayısıyla ödemediği kurumlar vergisi tutarı, tarhiyatın
kesinleştiği tarih itibarıyla (5/3/2020 tarihinde) vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edile-
cektir.

Yürürlük
Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar ver-

gisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/644 

Karar No : 2017/385 

Mahkememizin 17/05/2017 tarih ve 2016/644 esas ve 2017/385 karar sayılı kararı ile, 

hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan TCK. 292/1. Maddesi uyarınca sanık Cüneyt 

Beyazıt'ın (Selami ve Süleyla oğlu Fürt Almanya 08.02.1977 D.lu, Ordu Merkez nüfusuna kayıtlı, 

TC. No. 42871849586) 5 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına ve verilen cezanın TCK.nun 51. 

Maddesi uyarınca Ertelenmesine karar verilmiĢtir. 

Sanığın takdiren 1 yıl denetim süresine tabii tutulmasına, TCK'nun 51/4. maddesi 

uyarınca denetim süresi içinde sanığa herhangi bir yükümlülük yüklenmesine takdiren yer 

olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç iĢlemesi halinde ertelenen cezanın kısmen 

veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine, denetim süresini iyi halli olarak geçirdiği takdirde 

cezanın infaz edilmiĢ sayılacağına, sanığa bu konuda ihtarat yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Sanığın tebliğ tarihinden itibaren7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize vereceği 

veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndereceği dilekçe ile 

veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine yapılacak 

beyan ile Ġzmir Bölge Adliye Mahkemesine iĢbu karara karĢı istinaf yoluna baĢvurabileceği, 

Hususları, adresi meçhul olan sanık Cüneyt Beyazıt'a ilanen tebliğ olunur. 

 9879  

—— • —— 
Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/179 

Karar No : 2011/795 

KARAR ÖZETĠ 

Sanıklar, Cihenyiang ve Chenmizhen oğlu, 18/03/1971 Fujian doğumlu CHEN WANG, 

Houwenlong ve Youfarfan oğlu, 02/07/1963 Fujian doğumlu LĠ YUMĠN, Houwenlong ve 

Youfarfan oğlu, 16/10/1968 Fujian doğumlu HOU PEĠHUA ve Gociw ve Guofenyü oğlu, 

29/05/1975 Fujian doğumlu GUO JĠNWEN hakkında "Kaçakçılığa Konu EĢyayı Bu Özelliğini 

Bilerek Ticari Amaçla Satmak" suçundan mahkememizin 09/12/2011 tarih 2011/179 Esas 

2011/795 Karar sayılı ilamı ile ayrı ayrı 7 Ay 15 Gün Hapis ve 7.500 TL Adli Para Cezası ile 

cezalandırılmalarına ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 Yıl Süre ile Denetimli 

Serbestlik Tedbiri uygulanmasına karar verilmiĢ olup, karar Fujian Shen Fuqin Shi Chen Tao 

Zehen Çin Halk Cumhuriyeti adresinde mukim CHEN WANG; Fujian Sheng Putianshi 

Hangjianqu Sanjian Kozhen Çin Halk Cumhuriyeti adresinde mukim LUĠ YUMĠN, Fujian Sheng 

Putian Shi Hanjian Quhuan Zhen Çin Halk Cumhuriyeti adresinde mukim HOU PEĠHUA; Fujian 

Sheng Putianshi Xiuyugu Dong Xiao Zhen Çin Halk Cumhuriyeti adresinde mukim GUO 

JĠNWEN'e tebliğ edilememiĢ olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri 

gereğince kararın ilanen tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren on beĢ gün sonra ilamın tebliğ 

edilmiĢ sayılması hususu ilanen tebliğ olunur. 9958 
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Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/34 

Karar No : 2017/186 

Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, 

Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

30/03/2017 tarihli kararı ile sanık JAMIE JOHN MCDONALD hakkında açılan kamu davasının 

5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 223/8 maddesi gereğince düĢürülmesine karar 

verilmiĢ olup John ve Sylvıa oğlu, 1989 doğumlu, JAMIE JOHN MCDONALD tüm aramalara 

rağmen bulunamamıĢ, GEREKÇELĠ KARAR tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 9880 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Adapazarı Belediye Başkanlığından: 

ĠHALENĠN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait, aĢağıda tapu kayıtları yazılı 

taĢınmazın ihale suretiyle satılması iĢidir. 

ĠHALE USULÜ: SatıĢ ihalesi 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi 

uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI: 

ġartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 114 Nolu Ġhale 

Biriminden istekliler tarafından temin edilebilir. 

ĠHALENĠN NEREDE VE HANGĠ SAATTE VE TARĠHTE YAPILACAĞI: SatıĢ ihalesi 

05/01/2018 Cuma günü saat 14:00’de Adapazarı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 

ġARTNAME BEDELĠ: SatıĢ ihalesi için Ģartname bedeli 100,00 TL’dir. 

MUHAMMEN BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT: 

 

İl/ 

İlçe Mevkii 

Ada/ 

Parsel No m2 Nitelik İmar Durumu 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

Sakarya/ 

Adapazarı 
Korucuk 3343/3 12.676,89 Arsa 

Konut Dışı 

Kentsel 

Çalışma Alanı 

3.803.067,00 

TL 

114.092,01 

TL 

 

Not: Ġhaleye katılmak isteyenler geçici teminatı 05/01/2018 Cuma günü saat 14:00’a 

kadar banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve Ģube limitini gösterir olması gerekmektedir) 

olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Vakıfbankası 

TR97 0001 5001 5800 7293 6096 83 Nolu Hesap Numarasına da yatırılabilir. 

ġartname bedeli de nakit olarak Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Vakıfbankası 

TR97 0001 5001 5800 7293 6096 83 Nolu Hesap Numarasına yatırılabilir. 
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Kapalı Teklif usulüne göre ihale edilecek taĢınmaz için istenilen teklif zarfı ve belgeleri 

05/01/2018 Cuma günü saat 14:00’a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne teslim 

edilmek zorundadır. Ödemeler dosyasında mevcut Ģartnamede yazılı hükümler dahilinde 

yapılacaktır. 

ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI: SatıĢ Ġhalesi için istenilen belgeler 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanıp, 05/01/2018 Cuma günü saat 14:00’a 

kadar Adapazarı Belediyesi Yazı iĢleri Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek veya aynı tarih ve 

saatte Yazı ĠĢleri Müdürlüğü’nde olacak Ģekilde iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilecektir. 

ĠSTENĠLEN BELGELER: 

Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 

A) GERÇEK KĠġĠLERDEN: 

1 - Teklif Mektubu (Ġmzalı) 

2 - Nüfus cüzdan sureti, 

3 - Ġkametgâh belgesi, 

4 - Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz ya da geçici teminat mektubu (süresiz, limit 

içi ve Ģube limitini gösterir olması gerekmektedir) 

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

6 - ġartname aldığına dair belge, 

7 - Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden) 

B) TÜZEL KĠġĠLERDEN: 

1 - Teklif Mektubu (Ġmzalı) 

2 - Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, Ġdare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

3 - ġirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 

4 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmıĢ kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza sirküsü, 

5 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kiĢiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

6 - Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz ya da geçici teminat mektubu (süresiz, limit 

içi ve Ģube limitini gösterir olması gerekmektedir) 

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

8 - ġartname aldığına dair belge, 

9 - Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden) 

Not: Ġhale dosyasına www.adapazari.bel.tr adresinde bulunan Ġhale Rehberi linkinden 

ulaĢılabilir. 

Ġlan olunur. 11191/1-1 
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KENT MOBĠLYALARI 10 (ON) YILLIĞINA KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Giresun Belediye Başkanlığından: 

1 - Giresun Belediyesi sınırları dahilinde yol, tretuar, meydan, yeĢil alan, bahçe gibi 

belediyemizce tespit edilen yerlere Belediye malı 50 adet otobüs durağı, 40 adet raket, 115 adet 

billboard 5 adet megalight, yeni yapılacak 10 adet normal otobüs durağı, 26 adet dar otobüs 

durağı, 45 adet billboard, 1 adet led ekran ve 1 adet kent bilgi sistemi adı verilen kent mobilyaları 

yüklenici tarafından yapılarak kira karĢılığında 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35-37 

maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir. 

2 - 40 adet raket, 160 adet billboard, 5 adet megalight, 60 normal adet otobüs durağı, 26 

adet dar otobüs durağı, 1 adet led ekran ve 1 adet kent bilgi sisteminin tahmin edilen kira bedeli   

1 (bir) yıllık 480.000,00 TL, 10 (on) yıllık 4.800.000,00 TL’dir. 

3 - Geçici teminat 10 (on) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden 144.000,00 TL olup, ihale 

öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Kesin teminat olarak limit içi ve süresiz teminat 

mektubu, hazine bonosu ve nakit kabul edilecektir. 

4 - SözleĢmeden önce 10 (on) yıllık kira bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

5 - Ġhale Ģartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Ġsteyenlere 200,00 TL 

karĢılığında Ģartname verilir. Ġhaleye katılanların ihale Ģartnamesi alması ve bedelini yatırması 

zorunludur. 

6 - Ġhale 09 Ocak 2018 Salı günü saat 14:00’da Giresun Belediyesi Encümen toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

7 - Ġhaleye katılabilme ġartları: 

I) Gerçek KiĢiler Ġçin; 

a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletiĢim için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi 

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti 

c) Noter onaylı imza sirküleri 

d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kiĢinin ihaleye 

katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiĢ vekâletname 

II) Tüzel KiĢiler Ġçin; 

a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna iliĢkin 2016-2017 yılı 

içerisinde düzenlenmiĢ sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası 

b) Ġstekli tüzel kiĢi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça 

gösteren noterce düzenlenmiĢ vekâletname veya yetki belgesi 

c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti 

d) Ġmza sirküleri 

e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi 

III) Gerçek ve Tüzel KiĢilerden Ortak Ġstenecek Belgeler; 

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi 

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf 

c) Geçici teminatın yatırıldığına ve ihale Ģartnamesini satın aldığına iliĢkin belge 

d) Ġhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ ve varsa mühürlenmiĢ 

Ģartname 

e) Ġhale Ģartnamesini okuduğunu ve Ģartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan 
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f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere 

katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına iliĢkin yazılı, imzalı 

taahhütname 

g) Belediyemize vadesi gelmiĢ bir borcunun bulunmadığına dair belgeyi ihale 

komisyonuna sunmak zorundadır. 

h) Ġhaleye katılacakların en az bir Ġl Belediyesinde en az bir yıl süreli kent mobilyaları 

iĢletmeciliği yaptığına dair belge, 

8 - 27 Kasım 2017 Pazartesi ve 01 Aralık 2017 Cuma günkü ihale ilanlarımız geçersizdir. 

9 - Teklif mektupları ve istenilen belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar Belediyemiz Yazı 

ĠĢleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

 11147/1-1 

—— • —— 

KAFETERYA KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

 İSTANBUL 

Kadıköy Belediyesine ait SelamiçeĢme Özgürlük Parkı içinde bulunan 2 adet kafeterya 

2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 04.01.2018 PerĢembe 

günü saat 14.00’de ihale yoluyla kiraya verilecektir. 

Ġhaleye katılacakların son baĢvuru tarihi ihale günü olan 04.01.2018 tarihinden bir gün 

öncesi 03.01.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri 

ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır. 
 

İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH. BED. GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ 

2 Adet Kafeterya 43.000,00TL+KDV 77.400,00TL 1.000,00TL 04.01.2018 Saat 14.00’de 
 

Ġhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler: 

a) Kanuni ikametgah, (onaylı) 

b) Nüfus sureti, (onaylı) 

c) ġirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin 

bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi 

bir makamdan Ģirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama iĢinin ilan 

tarihinden sonra alınmıĢ belge, 

d) Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat 

mektubu, 

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu, 

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı 

bulunması, 

g) Katılımcı yabancı Ģirket ise c fıkrasında yazılı Ģartlara haiz bulunması, (Türkiye’de 

Ģubesi olmayan Ģirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiĢ 

bulunacaktır.) 

h) Ġhaleye vekaleten iĢtirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi 

ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi, 

ı) Ġhale katılımcılarının daha önce ihale edilen iĢkolu ile ilgili benzer iĢlerde (kafe, 

kafeterya, büfe v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmıĢ onaylı ruhsat örneği. 

i) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 11223/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK ÇĠMENTO ENJEKSĠYON POMPASI 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0 372 252 40 00 (70 hat)   Fax: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr 

 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı Çimento Enjeksiyon Pompası 
1 Kalem 

(1 Adet) 

 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Armutçuk TĠM ĠĢ Sahası 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen teslim 

limanı 

c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe baĢlama 

talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasını 

müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 24.01.2018 ÇarĢamba saat 15.00 

c) Dosya no : 946 - TTK/1558 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) ġartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

- Teçhizatta kullanılan malzemeler Grup-1 Metan gazlı ortamlarda grizu patlamalarına 

neden olmayacak düzeyde (2014/34/AT direktifine uygun) seçilmiĢ ve akredite kuruluĢtan 

alınmıĢ belgeli olacaktır. Firmalar bu belgelerini teklif ya da teslimatla verebileceklerdir. 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi, 

j) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karĢılığı temin 

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

8 - Teklifler 24.01.2018 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 11184/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: KaĢgâri Külliyesi Eğitim ve Kültür ve Sosyal Hizmetler Vakfı 

VAKFEDENLER: Metin Özer, Ġsmet Anaç, Selahattin Gönen, Metin Türk, Hüseyin 

Yamankaradeniz 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.07.2017 tarih ve E: 2017/68, K: 2017/276 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: BaĢta bu kutlu mekanda hizmet vermiĢ bulunan ve ―Divanü Lügati-t 

Türk‖ eserini yazan KaĢgarlı Mahmut gibi Türk dünyasına ve Müslümanlığa sayısız eser 

kazandıran pek çok alim mütefekkir ve evliyayı yetiĢtiren Türkistan beldesi KaĢgar vilayetinin 

büyükleri ve mutasavvıflarının eserlerine sahip çıkmak, ortaya koydukları kültürü yaĢatmak ve 

sosyal hizmetlerini ikmal ve devam ettirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL. (AltmıĢbinTürkLirası)dır. 

YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 11176/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Ġstanbul Kültürler Arası DayanıĢma Eğitim ve AraĢtırma Vakfı 

(ĠKADAV) 

VAKFEDENLER: Abdurrahim Tavlı, Ömer Korkmaz 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: GaziosmanpaĢa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.11.2017 tarihinde kesinleĢen, 

21.09.2017 tarihli ve E: 2016/455, K: 2017/368 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ġyiliğin egemen olması için eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, iktisat, 

sanat, çevre ve kültürel alanlarda çalıĢmalar yapmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 

gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 125.000,00 TL (Yüz Yirmi BeĢ Bin Türk Lirası) nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Mehmet Hatip Tavlı, Murat YaĢa, Hamza Kuru, M. Yasir 

ESMERER, Abdurrahim Tavlı, 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Ġlim Yayma Cemiyetine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 11177/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ Ġli, Malkara Ġlçesi, 2 pafta, 8 ada, 17 parsel üzerindeki 892424 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen 802 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip YeĢil Vadi Yapı 

Denetim Ltd. ġti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. Ġdare 

Mahkemesinin 30.10.2017 tarihli ve E.2016/5411-K.2017/3230 sayılı kararı ile ―dava konusu 

iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

YeĢil Vadi Yapı Denetim Ltd. ġti ile kuruluĢ ortağı Deniz ÖZDEMĠR (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 73439) hakkında tesis edilmiĢ olan iĢlemler 15.12.2017 tarihli ve 30443 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.   

Ġlgililere duyurulur. 11222/1/1-1 

————— 

Tekirdağ Ġli, Malkara Ġlçesi, 45 pafta, 330 ada, 59 parsel üzerindeki 695168 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen 802 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip YeĢil Vadi Yapı 

Denetim Ltd. ġti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 

18.08.2017 tarihli ve E.2016/5483 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin 

durdurulması isteminin reddine‖ karar verilmiĢ ise de; davacının karara karĢı itirazının Ankara 

Bölge Ġdare Mahkemesi 6. Ġdari Dava Dairesinin 27.09.2017 tarihli ve Y.D. Ġtiraz No: 2017/636 

sayılı kararı ile kabul edilerek ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ 

hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile YeĢil Vadi Yapı 

Denetim Ltd. ġti ile kuruluĢ ortakları Deniz ÖZDEMĠR (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 73439) ve Berna OZAN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52088) 

hakkında tesis edilmiĢ olan iĢlemlerin yürütmesi 15.12.2017 tarihli ve 30481 sayılı Makam Olur’u 

ile durdurulmuĢtur.  

Ġlgililere duyurulur.  11222/2/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Menemen Ġlçesi, 448 ada, 5 parsel üzerindeki 122007 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen 146 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip BaĢaran Yapı Denetim Ltd. ġti. 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. Ġdare Mahkemesinin 06.10.2017 

tarihli ve E.2017/1435 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ 

hükmedildiğinden 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmi Gazete ilanı ile BaĢaran Yapı 

Denetim Ltd. ġti ile kuruluĢ ortakları Osman MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 1942, Oda Sicil No: 14265) ve Ali ÖZEN (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3827, Oda Sicil No: 6531) hakkında tesis edilmiĢ olan 

iĢlemlerin yürütmesi 15.12.2017 tarihli ve 30503 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur.    

Ġlgililere duyurulur.  11222/3/1-1 

————— 

21.03.2017 tarihli ve 6657 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Reyyan 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali KÖYLÜ (Denetçi No: 

17079, Oda Sicil No: 8972) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 16. 

Ġdare Mahkemesinin 01.11.2017 tarihli ve E.2017/1125 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin 

yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, Ali KÖYLÜ hakkında, 25.03.2017 tarihli ve 

30018 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiĢ olan denetçi belgesinin iptali iĢleminin yürütmesi 

15.12.2017 tarihli ve 30460 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur.  

Ġlgililere duyurulur.  11222/4/1-1 

————— 

13.03.2017 tarihli ve 5905 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Yozgat 

Ergin Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Erginer Yapı Denetim Ltd. ġti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi 

ĠnĢaat Mühendisi Uğur GÜNGÖRDÜ’ nün (Denetçi No:19318, Oda Sicil No:50503) tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 5. Ġdare Mahkemesinin 27.09.2017 tarihli ve 

E.2017/1382 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ 

hükmedildiğinden, Uğur GÜNGÖRDÜ hakkında, 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmi 

Gazete ilanı tesis edilmiĢ olan denetçi belgesinin iptali iĢleminin yürütmesi 15.12.2017 tarihli ve 

30543 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur.  

Ġlgililere duyurulur.  11222/5/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 18.12.2017 Karar No: 7092 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ VE 

TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86, 06100 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 23.11.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : ĠĢletme ruhsat süresinin uzatımı 

• KAPSADIĞI ĠL : ġırnak 

• KAPSADIĞI ĠLÇE : Merkez 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 13.730 hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARĠ/TPO/2691 

• BAġLANGIÇ TARĠHĠ : 22.01.1988 

• VERĠLĠġ TARĠHĠ : 27.08.1988 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra 

numarası yazılı petrol iĢletme ruhsatının süresinin sona ereceği 22.01.2018 tarihinden itibaren 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beĢinci fıkrası gereğince 22.01.2028 tarihine 

kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuĢtur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin Ģekli ve esas 

Ģartlarına ve iĢletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu 

tespit edildikten sonra, ARĠ/TPO/2691 hak sıra numaralı petrol iĢletme ruhsatının süresi, sahanın 

mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak, 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 22.01.2028 

tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiĢtir. 11174/1-1 

————— 

Traoil Doğal Enerji Kaynakları AraĢtırma ve Üretim San. Tic. A.ġ.’nin F19-b2 no’lu 

paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 11.12.2017 ve bunu tamamlayan 14.12.2017 

tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü 

maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 11175/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire 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. 

 11218/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire 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. 

 11219/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11205/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11206/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11240/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11240/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11241/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11197/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

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. 

 11216/1-1 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11200/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11201/1/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11201/2/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11201/3/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11201/4/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11202/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11203/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11204/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11207/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11208/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11209/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11210/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11211/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11212/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11213/1/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11213/2/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11213/3/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11213/4/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11213/5/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11213/6/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11213/7/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11242/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11217/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11221/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/185133 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

6'NCI HUDUT ALAY 

KOMUTANLIĞI 

Ġl/Ġlçe VAN / VAN MERKEZ 

Adresi - Tel-Faks 4322151978 - 4322146799 

Posta Kodu - E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

PLATEX KĠMYA SANAYĠ ĠÇ VE 

DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

MUSTAFA ALIġMIġ 

Adresi 

OVA MAH. 44003 SOK. NO.:15/A 

SEYHAN/ADANA 

OVA MAH. 44003 SOK. NO.:15/A 

SEYHAN/ADANA 

T.C. Kimlik No.  31309443298 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

7300395367  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ADANA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 73013  

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 (  ) 

 11220/1/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/30563 

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 4422335178-4422331389 

Posta Kodu 25100 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

YĠĞĠT TRANSPORT NAKLĠYAT 

TARIM VE HAYVANCILIK 

AKARYAKIT ĠNġAAT SANAYĠ 

VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

 

Adresi 
BAĞLAR MAHALLESĠ KAFKAS 

CADDESĠ NO:1 IĞDIR 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9800494396  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

IĞDIR TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5147  

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 (  ) 

 11220/2/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/116906 

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 4422335178-4422331389 

Posta Kodu 25100 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

TERKA BAHARAT ġĠFALI 

BĠTKĠLER ĠTHALAT ĠHRACAT 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

- 

Adresi 

HAL MAH. TURGUT ÖZAL 

BULVARI NO:20 F BLOK / 105 

AKDENĠZ/MERSĠN 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8400388735 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 38674 - 

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 (  ) 

 11220/3/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/302382 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ESKĠġEHĠR 1’ĠNCĠ ANA JET ÜS 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe TEPEBAġI/ESKĠġEHĠR 

Adresi 
ġEKER MAHALLESĠ ANKARA 

ASFALTI KARTAL KAVġAĞI 
Tel-Faks 222 2375900-222 2375925 

Posta Kodu 26120 E-Mail orhan.caliskan@hvkk.tsk.tr 

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

Adı/Unvanı MEHMET DEMĠRCĠ - 

Adresi 

KASAPZADE MAHALLESĠ         

15 TEMMUZ ġEHĠTLERĠ 

CADDESĠ NO:89AA 

KEPSUT/BALIKESĠR 

- 

T.C. Kimlik No. 12112758670 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
282 038 5825 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

BALIKESĠR UMUM MADENĠ 

EġYA ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10/161952 - 

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 (  ) 

 11220/4/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/343359 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

4’ÜNCÜ MEKANĠZE PĠYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe EDĠRNE/KEġAN 

Adresi 
ĠSPAT CAMĠĠ MAHALLESĠ 

KURTULUġ CAD.  

Tel-Faks 284 7142500 – 284 7144771 

Posta Kodu 22800 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı ERCÜMENT DEMĠRAY  

Adresi 
ALPULLU CAD. NO.:4 

HAYRABOLU/TEKĠRDAĞ 
 

T.C. Kimlik No. 12095964310  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2790057991  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

HAYRABOLU ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 59/78435  

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 (  ) 

 11220/5/1-1 



23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/72956 (Karar No:6) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ĠZMĠR TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/KONAK 

Adresi GAZĠLER CAD. / 1420 SK. 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35170 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
ÇUHATEKS TEKSTĠL SANAYĠ 

VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 
MURAT SARIGÜL 

Adresi 

HAMĠDĠYE MAH. SÖYLER CAD. 

NO:9 KAT:2-3 

KAĞITHANE/ĠSTANBUL 

HAMĠDĠYE MAH. SÖYLER 

CAD. NO:9 KAT:2-3 

KAĞITHANE/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 23932874266 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2640314340  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 768961  

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 (  ) 

 11220/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/72956 (Karar No:5) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ĠZMĠR TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/KONAK 

Adresi GAZĠLER CAD. / 1420 SK. 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35170 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
ÇUHATEKS TEKSTĠL SANAYĠ 

VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 
MURAT SARIGÜL 

Adresi 

HAMĠDĠYE MAH. SÖYLER CAD. 

NO:9 KAT:2-3 

KAĞITHANE/ĠSTANBUL 

HAMĠDĠYE MAH. SÖYLER 

CAD. NO:9 KAT:2-3 

KAĞITHANE/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 23932874266 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2640314340  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 768961  

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 (  ) 

 11220/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/176846 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/KEÇĠÖREN 

Adresi 
ETLĠK CADDESĠ (ESKĠ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı BĠHTER UĞURTAġ  

Adresi 
ÇAYDAÇIRA MAH. HACI ALĠ 

EFENDĠ SOK. NO:1/2 A-1 ELAZIĞ 
 

T.C. Kimlik No. 14039053814  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ELAZIĞ ESNAF VE 

SANATKARLAR ODALARI 

BĠRLĠĞĠ 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 23/39920  

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 (  ) 

 11220/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/142790 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ĠZMĠR TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/KONAK 

Adresi GAZĠLER CD. / 1420 SOKAK 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35170 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

MAYAP TEKSTĠL ĠNġAAT 

TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

MEHMET ġÜKRÜ AYDIN 

Adresi 

OSMANGAZĠ MAH. CEMĠL MERĠÇ 

CAD. NO:2 KAT:2 

ESENYURT/ĠSTANBUL 

ÇAMLICA MAHALLESĠ 

GÖKÇE ÇĠÇEK SOKAK NO:8 

ALKENT 2000 

BÜYÜKÇEKMECE/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 49237483224 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6130756349  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 857565  

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 (  ) 

 11220/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/185133 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

6'NCI HUDUT ALAY 

KOMUTANLIĞI 

Ġl/Ġlçe VAN / VAN MERKEZ 

Adresi - Tel-Faks 4322151978 - 4322146799 

Posta Kodu - E-Mail - 

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

Adı/Unvanı LOKMAN KORKMAZ  

Adresi 

CUMHURĠYET MAH. 1517. 

SOKAK NO.:6 BATMAN 

 

T.C. Kimlik No. 34184351368  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

5780588317  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

BATMAN ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 72/14269  

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 (  ) 

 11220/10/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/248953 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
6'NCI ANA BAKIM FABRĠKA 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe BALIKESĠR/MERKEZ 

Adresi 
GÜMÜġÇEġME MAH. ESKĠ 

KESPUT CAD. NO.:1/1 
Tel-Faks 266 2395000 - 266 2497088 

Posta Kodu 10100 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

BURKAY OTOMOTĠV YEDEK 

PARÇA ĠNġAAT PAZARLAMA 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

HÜLYA ESRE 

Adresi 
OTO SANAYĠ SĠT. 2551. CAD. 2542. 

SOK. ġAġMAZ / ANKARA 

OTO SANAYĠ SĠT. 2551. CAD. 

2542. SOK. ġAġMAZ / ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 10774200438 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6490082500  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 132257  

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 (  ) 

 11220/11/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/124233 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
HAVA ER EĞĠTĠM TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe MERKEZ/KÜTAHYA 

Adresi 

HAVA ER EĞĠTĠM TUGAY 

KOMUTANLIĞI ALAYUNT 

YOLU 1.KM KÜTAHYA 

MERKEZ 

Telefon 

Faks 

0 274 271 60 58  

0 274 223 61 73 

Posta Kodu 43100 E-Mail ihalekombskkutahya@gmail.com 

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

Adı/Unvanı 

EGEANKA ĠLAÇLAMA HĠJYEN 

DANIġMANLIK VETERĠNER GIDA 

TURĠZM TAġIMACILIK ELEKTRĠK 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

ALĠ ÖZDEġ 

Adresi 

FATĠH MAHALLESĠ DENĠZLĠ 

KARAYOLU ÜZERĠ NO:22  

KUYUCAK/AYDIN 

BEġEYLÜL MAHALLESĠ 

ATATÜRK CADDESĠ NO:44B 

ĠÇ KAPI NO:7 

KUYUCAK/AYDIN 

T.C. Kimlik No.  29218128542 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
325 0570 644  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
NAZĠLLĠ TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
933  

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 (  ) 

 11220/12/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun F19-a1, a2, a3 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 12.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 11130/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun E19-d3, d4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 12.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 11131/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun F18-b2 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

12.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 11132/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun E18-c1,c2,c3 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 12.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 11133/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle Ġlçesi, Ata Mahallesi, 44751 ada 1 parsel ve yoldan yeĢilden ihdas parseli, 

Belediye Encümenimizin 28.09.2017 gün ve 1020/2238 sayılı kararı ve Ankara BüyükĢehir 

Belediye Encümeninin 30.11.2017 gün ve 2607/5629 sayılı kararı ile onaylanan 84184/3 Nolu 

Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.  

Ġlgililere ilan olunur. 11173/1-1 

—— • —— 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

20 Aralık 2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazete'de 11095 ilan no ile yayımlanan 

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı 2. derece 

Doçent ilanında ―Lisans ve lisansüstü derecelerini Orman Mühendisliği alanından almıĢ olmak. 

Orman amenajmanı konusunda çalıĢmaları bulunmak. Ġngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.‖ 

ġeklindeki sehven yapılan açıklama aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

Ġlan olunur. 

 

BĠRĠMĠ: ORMAN FAKÜLTESĠ 

Sıra No Bölüm 

Anabilim 

Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama 

1 
Orman 

Mühendisliği 

Orman 

Mühendisliği 
Doçent 2 1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini 

orman mühendisliği alanından 

almıĢ olmak. Orman amenajmanı, 

ormancılıkta konumsal planlama 

ve modelleme konularında 

çalıĢmaları bulunmak 

 11198/1-1 
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Diyanet İşleri Başkanlığından: 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı merkez teĢkilatında münhal bulunan, aĢağıda sınıfı, unvanı, 

kadro derecesi ve adedi belirtilen ―Diyanet ĠĢleri Uzman Yardımcısı‖ kadrolarına atama yapmak 

için iki aĢamalı (yazılı ve sözlü) yarıĢma sınavı yapılacaktır. 
 

I. KADROLARA AĠT BĠLGĠLER 

Sınıf Unvan 

Bulunduğu 

Yer Tahsil Durumu 

Puan 

Türü 

Kadro 

Derecesi Adedi 

G.Ġ.H 

Diyanet ĠĢleri 

Uzman 

Yardımcısı 

Merkez 

TeĢkilatı 

En az dört yıllık 

dini yükseköğrenim 

mezunu olmak. 

KPSS P3 9 6 

 

II. BAġVURU ġARTLARI 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak, 

2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,  

3 - Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 

(b) bendinde belirtilen ―Ortak Nitelik‖ Ģartını taĢımak,  

4 - Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beĢ) yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

5 - 2017 yılı A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 

puan türünden en az altmıĢ (60) puan almıĢ olmak, 

6 - Diyanet ĠĢleri Uzman Yardımcılığı yarıĢma sınavında daha önce iki defa baĢarısız 

olmamak.  

III. BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ ve ZAMANI  

1 - BaĢkanlığımız merkezinde çalıĢanlar birimlerine, taĢra teĢkilatında çalıĢanlar bağlı 

bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine baĢvuru için 

gerekli belgelerle birlikte Ģahsen baĢvuracaklardır.  

• Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdıĢından sınava baĢvuracak adaylar 

adına üçüncü Ģahıslar baĢvuru iĢlemini yapabileceklerdir.  

2 - BaĢvurular 25.12.2017 (saat 08:30)-08.01.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.  

3 - BaĢvurular BaĢkanlığımız DĠBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) 

programı üzerinden alınacaktır.  

4 - Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir.  

5 - BaĢvuru iĢlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.  

IV. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),  

2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir 

diploma, mezuniyet belgesi veya tasdikli suretleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmıĢsa 

YÖK’ten alınacak denklik belgesi), 

3 - 2017 yılına ait KPSS sonuç belgesi, 

4 - Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adlî sicil kaydına bulunmadığına ve 

erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan, 

• BaĢvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların baĢvuruları kabul 

edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. 

• Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır. 

• Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim 

edilecektir. 
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V. SINAVIN YERĠ, TARĠHĠ, ġEKLĠ ve KONULARI 

1 - YarıĢma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalı yapılacaktır. 

2 - Yazılı Sınav, 27.01.2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 

3 - 2017 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan 

baĢvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan baĢlanarak atama yapılacak kadro sayısının 

on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır. 

4 - Yazılı sınavda 70 (yetmiĢ) ve üzeri puan almak Ģartıyla en yüksek puana sahip olan 

adaydan baĢlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı 

puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır. 

5 - Sınav Konuları; 

Adaylara yazılı sınavda; 

a) BaĢkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi, (80 puan) 

b) Devlet memurları mevzuatı ve BaĢkanlık mevzuatı, (20 puan)  

alanlarından sorular yöneltilecektir. 

Adaylar sözlü sınavda; 

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (60 puan) 

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan) 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan) 

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) 

e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), 

alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir. 

6 - Sınava (yazılı ve sözlü) katılacaklarda BaĢkanlığımız web sayfasında yayımlanan 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen ―Ortak Genel Kültür Yeterlikleri‖ ile 

―Diyanet ĠĢleri Uzman Yardımcısı Temel ve Özel Yeterlikleri‖ esas alınacaktır. 

7 - Adaylar; ―Sınav GiriĢ Belgesi‖ alma iĢlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/ 

Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleĢtireceklerdir. 

8 - Adaylar (yazlı-sözlü) sınava gelirken ―Sınav GiriĢ Belgesi‖ ile birlikte kimlik 

belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. 

9 - Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde 

sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiĢ sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir 

Ģekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.  

VI. DEĞERLENDĠRME ve BAġARI SIRALAMASI 

1 - Sınavın yazılı ve sözlü her aĢaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.  

2 - Sınavda baĢarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiĢ) 

puan almak gerekmektedir. 

3 - Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı 

bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.  

4 - Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik 

ortalaması alınarak hesaplanacaktır. 

5 - Yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasının eĢit olması halinde, yazılı sınav puanı 

yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir. 
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VII. SINAV SONUÇLARI ve ĠTĠRAZ 

1 - Sınav sonuçları BaĢkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki 

Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır. 

2 - Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına iliĢkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan 

edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak BaĢkanlığımız Ġnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaĢkanlığına yapılacaktır.  

3 - Ġtirazlar, en geç 15 (on beĢ) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya 

bildirilecektir.  

4 - Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı 

olarak BaĢkanlığımız Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaĢtırılmayan, T.C. kimlik numarası, 

adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate 

alınmayacaktır. 

VIII. ATAMA ĠġLEMLERĠ 

Atamalar, baĢarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan baĢlamak suretiyle baĢarı 

sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.  

IX. DĠĞER HUSUSLAR 

1 - Sınav baĢvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. BaĢkanlık, sınav ve atama 

sürecinin her aĢamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.  

2 - Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki iĢlemlerde gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilen adayların baĢvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi 

görevleriyle iliĢikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde 

bulunamayacaklardır. 

3 - Sınav süreciyle ilgili BaĢkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki Ġnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara 

ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4 - Sınavla ilgili iĢ ve iĢlemlerde faks ve e-mail ile iĢlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak 

imzalı ve yazılı dilekçelerini Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve 

Sınavlar Daire BaĢkanlığı) ulaĢtırmaları gerekmektedir.  

5 - Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

633 sayılı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet ĠĢleri Uzman 

ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar 

Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

X. ĠLETĠġĠM 

YazıĢma adresi : Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 

  Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaĢkanlığı  

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A   06800  

  Çankaya ANKARA 

e-mail : persis@diyanet.gov.tr 

Telefon : (0312) 295 70 00 

Fax : (0312) 285 85 72 

Ġlgililere duyurulur. 11196/1/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2017 – Sayı : 30279 

 

Diyanet İşleri Başkanlığından: 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı merkez teĢkilatında münhal bulunan, aĢağıda sınıfı, unvanı, 

kadro derecesi ve adedi belirtilen ―Din ĠĢleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı‖ kadrolarına 

atama yapmak için iki aĢamalı (yazılı ve sözlü) yarıĢma sınavı yapılacaktır. 
 

I. KADROLARA AĠT BĠLGĠLER 

Sınıf Unvan 

Bulunduğu 

Yer Tahsil Durumu Puan Türü 

Kadro 

Derecesi Adedi 

G.Ġ.H. 

Din ĠĢleri 

Yüksek Kurulu 

Uzman 

Yardımcısı 

Merkez 

TeĢkilatı 

En az dört yıllık 

dini yüksek 

öğrenim 

mezunu olmak. 

KPSS P3 9 4 

 

II. BAġVURU ġARTLARI 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak, 

2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, 

3 - Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 

(b) bendinde belirtilen ortak nitelik Ģartını taĢımak, 

4 - Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beĢ) yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

5 - 2017 yılı A grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 

puan türünden en az altmıĢ (60) puan almıĢ olmak, 

6 - Din ĠĢleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarıĢma sınavında iki defa baĢarısız 

olmamak. 

III. BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ ve ZAMANI 

1 - BaĢkanlığımız merkezinde çalıĢanlar birimlerine, taĢra teĢkilatında çalıĢanlar bağlı 

bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine baĢvuru için 

gerekli belgelerle birlikte Ģahsen baĢvuracaklardır. 

• Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdıĢından sınava baĢvuracak adaylar 

adına üçüncü Ģahıslar baĢvuru iĢlemini yapabileceklerdir. 

2 - BaĢvurular 26.12.2017 (saat 08:30)-08.01.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında 

alınacaktır. 

3 - BaĢvurular BaĢkanlığımız DĠBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) 

programı üzerinden alınacaktır. 

4 - Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

5 - BaĢvuru iĢlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

IV. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport), 

2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir 

diploma, diplomanın tasdikli sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden 

alınmıĢsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), 

3 - 2017 yılına ait KPSS sonuç belgesi, 

4 - Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adlî sicil kaydına bulunmadığına ve 

erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan, 

- BaĢvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların baĢvuruları kabul 

edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. 
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- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır. 

- Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim 

edilecektir. 

V. SINAVIN YERĠ, ġEKLĠ, TARĠHĠ ve KONULARI 

1 - Din ĠĢleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı YarıĢma Sınavı, yazılı ve sözlü olmak 

üzere iki aĢamalı yapılacaktır. 

2 - Yazılı sınav 03. 02. 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 

3 - 2017 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan 

baĢvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan baĢlanarak atama yapılacak kadro sayısının 

on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır. 

4 - Yazılı sınavda 70 (yetmiĢ) ve üzeri puan almak Ģartıyla en yüksek puana sahip olan 

adaydan baĢlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı 

puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır. 

5 - Sınav Konuları; 

Adaylara yazılı sınavda; 

a) Kur'an-ı Kerim (20 puan) 

b) Arapça (20 puan) 

c) Fıkıh (10 puan) 

ç) Tefsir (10 puan) 

d) Hadis (10 puan) 

e) Akaid-Kelam (10 puan) 

f) Devlet memurları mevzuatı ve BaĢkanlık mevzuatı (20 puan) 

Adaylar sözlü sınavda; 

a) Yazılı yarıĢma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte BaĢkanlığın hizmet 

alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi (50 puan) 

b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan) 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan) 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan) 

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan) 

e) Bilimsel ve teknoloji geliĢmelere açıklığı (10 puan) 

6 - Adaylar; ―Sınav GiriĢ Belgesi‖ alma iĢlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/ 

Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleĢtireceklerdir. 

7 - Adaylar (yazlı-sözlü) sınava gelirken ―Sınav GiriĢ Belgesi‖ ile birlikte kimlik 

belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. 

8 - Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde 

sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiĢ sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir 

Ģekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. 

VI. DEĞERLENDĠRME ve BAġARI SIRALAMASI 

1 - Sınavın yazılı ve sözlü her aĢaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

2 - Sınavda baĢarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiĢ) 

puan almak gerekmektedir. 

3 - Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı 

bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir. 

4 - Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik 

ortalaması alınarak hesaplanacaktır. 

5 - Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eĢit olması halinde, yazılı sınav 

puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir. 
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VII. SINAV SONUÇLARI ve ĠTĠRAZ 

1 - Sınav sonuçları BaĢkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki 

Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır. 

2 - Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına iliĢkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan 

edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak BaĢkanlığımız Ġnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaĢkanlığına yapılacaktır. 

3 - Ġtirazlar, en geç 15 (on beĢ) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya 

bildirilecektir. 

4 - Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı 

olarak BaĢkanlığımız Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaĢtırılmayan, T.C. kimlik numarası, 

adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate 

alınmayacaktır. 

VIII. ATAMA ĠġLEMLERĠ 

Atamalar, baĢarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan baĢlamak suretiyle baĢarı 

sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. 

IX. DĠĞER HUSUSLAR 

1 - Sınav baĢvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. BaĢkanlık, sınav ve atama 

sürecinin her aĢamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 

2 - Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki iĢlemlerde gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilen adayların baĢvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi 

görevleriyle iliĢikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde 

bulunamayacaklardır. 

3 - Sınav süreciyle ilgili BaĢkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki Ġnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara 

ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4 - Sınavla ilgili iĢ ve iĢlemlerde faks ve e-mail ile iĢlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak 

imzalı ve yazılı dilekçelerini Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve 

Sınavlar Daire BaĢkanlığı) ulaĢtırmaları gerekmektedir. 

5 - Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

633 sayılı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun, Din ĠĢleri Yüksek 

Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine Ġlk 

Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

X. ĠLETĠġĠM 

YazıĢma adresi : Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 

  Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaĢkanlığı 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A   06800 

  Çankaya ANKARA 

e-mail : persis@diyanet.gov.tr 

Telefon : (0312) 295 70 00 

Fax : (0312) 285 85 72 

Ġlgililere duyurulur. 11196/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 09.12.2017 - 211 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.12.2017 - 4045 SĠVAS 

Dosya No : 60.07.350 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Ayvalı Köyü, özel mülkiyete ait tapunun 124 ada, 76 ve 77 nolu 

parselinde kayıtlı taĢınmazların bir bölümü ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 124 ada, 

127 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde kaçak kazı incelemesinde tespit edilen 

Kurulumuzun 30.05.2017 tarih 3668 sayılı kararı ile alanın tesciline iliĢkin belgelerin 

hazırlanması isteminde bulunulan Ayvalı Tümülüsü’ ne yönelik hazırlanan tescile esas belgelerin 

değerlendirilmesi talebini içeren Koruma Bölge Kurulu uzmanının 16.11.2017 tarihli ve 981 

sayılı dosya inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢleri okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Ayvalı Köyü, özel mülkiyete ait tapunun 124 ada, 76 ve 77 nolu 

parselinde kayıtlı taĢınmazların bir bölümü ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 124 ada, 

127 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen Ayvalı Tümülüsü’nün 2863 

sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle 

I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı 

olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına; 

Ayvalı Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 06.12.2017 - 208 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 06.12.2017 - 3987 SĠVAS 

Dosya No : 58.06.134 

Sivas Ġli, Kangal Ġlçesi, Kocakurt Köyünde sit dıĢında bulunan, tapunun 206 ada, 2 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak vasıflı taĢınmazın bir kısmı 

üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 28.07.2017 tarihli ve 3794 sayılı kararı ile I. derece 

arkeolojik sit olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Kapik Tepe Kalesinin nihai tescilinin 

değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 05.12.2017 

tarihli ve 1039 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve 

KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonunda; 

Sivas Ġli, Kangal Ġlçesi, Kocakurt Köyünde bulunan, tapunun 206 ada, 2 parselde kayıtlı, 

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak vasıflı taĢınmazın bir kısmı üzerinde yer alan Kapik 

Tepe Kalesinin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından olması ve 

kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e iliĢkin 1’inci 

maddesinin Kapik Tepe Kalesi I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 06.12.2017 - 208 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 06.12.2017 - 3986 SĠVAS 

Dosya No : 58.12.67 

Sivas Ġli, UlaĢ Ġlçesi, Yapalı Köyü, Atça Mevkii’nde sit dıĢında bulunan, tapunun 135 ada, 

132 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Hali Arazi vasıflı taĢınmazın bir 

kısmı üzerinde tespit edilen Kaya Mezarının arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemini 

içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 16.08.2017 tarihli ve 1511-3693 sayılı yazısı, ekleri; 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 05.12.2017 tarihli ve 1038 sayılı dosya inceleme 

raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, UlaĢ Ġlçesi, Yapalı Köyü, Atça Mevkii’nde sit dıĢında bulunan, tapunun 135 ada, 

132 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir kısmı üzerinde yer alan Yapalı Kaya Mezarının 2863 

sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından olması ve kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit 

sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı Ġlke Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e iliĢkin 1’inci maddesinin Yapalı Kaya Mezarı 

I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak 

belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7064 AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak

Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve
1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7065 Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat

ALBAYRAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği 
— Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/35)
— Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret

Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer

Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde
Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

— Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Seri: A Sıra No: 9)

— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 14)

— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)

NOT: 22/12/2017 tarihli ve 30278 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşma yayımlanmıştır.

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


