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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2018/11593

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

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

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                          L. ELVAN

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

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                            B. TÜFENKCİ

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

               N. ZEYBEKCİ                                           A. GÜL                                       O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11657

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

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

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11768

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                        N. AĞBAL                                      F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                   A. ARSLAN                          F. B. SAYAN KAYA                      M. ÖZHASEKİ

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

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

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

                    F. ÖZLÜ                                      F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

              B. TÜFENKCİ                                      O. A. BAK                                   L. ELVAN                                  İ. YILMAZ

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                              B. TÜFENKCİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı V.

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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GÖREVDEN ALMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/8

24/05/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/9

24/05/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/10

24/05/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/11

24/05/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı : 2018/11603

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

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

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2018/298

24/05/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/228

24/05/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Abdulhamit GÜL
                Başbakan                                         Adalet Bakanı
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İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/248

24/05/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/304

24/05/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Numan KURTULMUŞ
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan
Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile
(ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı mad-
denin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası,
Afrika at vebası, kuş gribi, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, şap, scrapie ve sığırların sün-
gerimsi beyin (BSE) hastalıklarından dolayı yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirle-
nen miktarlar üzerinden aşağıda belirtilen esaslara göre hayvanların sahiplerine tazminat ödenir.
Yarış atlarının kıymet takdirleri yapılırken damızlık ve yarış atı değeri dikkate alınmaz. At be-
deli olarak kıymet takdiri yapılır.”

“ğ) Şap hastalığında, Bakanlıkça belirlenen bölgelerde hastalığın açık belirtisini gös-
termesi sebebiyle veya laboratuvarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen
veya kestirilen şap hastalığına duyarlı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı,”

“h) Sığırların süngerimsi beyin (BSE) hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi
ile tespit edildikten sonra, Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve
Mücadele Yönetmeliği kapsamında öldürülen sığırların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı,
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ı) Scrapie hastalığında, hastalığa yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edildikten
sonra, Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetme-
liği kapsamında öldürülen küçükbaş hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı,”

“(3) Birinci fıkradaki hastalıklardan sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, kuduz,
sığırların nodüler ekzantemi, scrapie ve sığırların süngerimsi beyin (BSE) hastalıklarının resmi
laboratuvarlarca tespiti, diğer hastalıkların ise resmi veteriner hekim, yetkilendirilmiş veteriner
hekim ya da resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi için esastır. Hastalıkların teşhisi
için alınan numuneler resmi veteriner hekim tarafından alınır ve resmi yazı ile laboratuvarlara
gönderilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ruam, sığır vebası, at vebası, kuş gribi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)
hastalıkları nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri
ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(5) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tazminat verilecek

hastalıklar nedeniyle ölen, öldürülen veya kestirilen hayvanların Tarım Sigortaları Havuzu ta-
rafından hasarı ödenmiş ise ayrıca tazminat ödemesi yapılmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/3/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2015 tarihli ve 29258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan
“Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” ibaresi “Sağlık Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis,

tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her
kişiye, kapsamlı ve devamlı olarak, belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde ge-
zici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın
öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,

b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan
yapıyı,

c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştı-
rılan veya Bakanlık ya da eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum
sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/3/2013 28579

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/1/2014 28883

2- 4/2/2015 29257
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ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanınca aile
hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,

d) Bağlı birim: Toplum sağlığı merkezleri bünyesinde belirli bir hizmeti yoğun olarak
sunmak üzere kurulan birimi,

e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
f) Birinci basamak sağlık hizmetleri: Sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile

ilk kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hiz-
mete kolayca ulaşabildikleri, etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumunu,

g) Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı (ÇEKÜS) birimi: Toplum sağlığı merkezinin
kadın, ana, çocuk ve üreme sağlığı hizmetleri ile eğitim faaliyetlerini yürüten bağlı birimini,

ğ) Enfeksiyon kontrol birimi: Toplum sağlığı merkezinin tüberküloz, HİV ve frengi
gibi toplumsal önemi haiz bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere enfeksiyon hastalıklarına yö-
nelik teşhis, tarama, takip, eğitim ve tanımlanmış tedavi faaliyetlerini yürüten bağlı birimini,

h) Entegre ilçe devlet hastanesi: Birinci basamak sağlık hizmetleri ile acil sağlık hiz-
metlerinin aile hekimleriyle birlikte sunulduğu, kapasitesi doğrultusunda yataklı hizmetlerin
de verilebildiği hastaneleri,

ı) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde; bünyesinde koruyucu sağlık
hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana
çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı,
adlî tabiplik ve ağız/diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık
hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,

i) Evde sağlık hizmeti: Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı
olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kap-
sayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hiz-
metlerini,

j) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit
edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine Bakanlık tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,

k) Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM) birimi: Toplum sağlığı
merkezinin kanser erken teşhis, tarama ve eğitim faaliyetlerini yürüten bağlı birimini,

l) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
m) Sağlıklı hayat merkezi (SHM) birimi: Aile ve toplum sağlığı merkezlerinin sunmuş

olduğu birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek, bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak,
sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek
amacıyla oluşturulan birimi,

n) Toplum sağlığı merkezi (TSM): Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve
geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve
önleyici faaliyetleri gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici
sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını
izleyen, değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile
diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşunu,

o) TSM Başkanı: Toplum sağlığı merkezinin iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat hükümle-
rine uygun olarak yürüten ya da yürütülmesini sağlayan, izleyen ve değerlendiren, gerektiğinde
denetleyen toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimlerinin sorumlusu olan hekimi,

ö) TSM ek hizmet binası: Hizmete ulaşımı ve hizmet sunumunu kolaylaştırmak üzere
açılan toplum sağlığı merkezinin ek hizmet binasını,

p) TSM İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yü-
rütmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen toplum sağlığı merkezi
bağlı birimini,

r) TSM mobil sağlık hizmeti: Mevsimsel tarım işçileri, göçmenler, kırsalda yaşayanlar
gibi temel sağlık hizmetlerine kolay ulaşamayan dezavantajlı gruplara bulundukları mahalde
verilecek koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerini,
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s) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tes-
pit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yu-
vaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara
göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini,

ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Nüfusu 15.000’e kadar olan ilçelerde ve 10/7/2004 tarihli ve 5216

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan il merkezlerinde bir toplum sağlığı mer-
kezi kurulur. Nüfusu 15.000 ila 30.000 arasında olan ilçelerde, sağlık hizmet sunumunun plan-
lanması, coğrafi koşullar, dönemsel nüfus artışları gibi hususlar esas alınarak ilçe sağlık mü-
dürlüğü kurulmamış ise toplum sağlığı merkezi kurularak hizmetler yürütülür. 

(2) Nüfusu 30.000 ve üzerinde olan ilçeler ile ilçe devlet hastanesi bulunan yerlerde
toplum sağlığı merkezi kurulmaz. 

(3) Toplum sağlığı merkezinin kurulmadığı ilçelerde bu Yönetmelik ile öngörülen hiz-
metler ilçe sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğünün de kurulmadığı yerlerde ise ilçe devlet
hastanesi tarafından yürütülür. 

(4) Toplum sağlığı merkezleri ile bunların ek ve bağlı birimlerinin tipleri ile fiziki ve
teknik donanımları Bakanlıkça tespit edilen standartlar doğrultusunda belirlenir.

(5) Hizmete ulaşımı ve hizmet sunumunu kolaylaştırmak üzere, ihtiyaç doğrultusunda,
farklı bir binada TSM bağlı birimi ve/veya ek birimi açılabilir. Toplum sağlığı merkezleri ile
ek ve bağlı birimlerinin açılması, kapatılması ve yer değişikliği ilgili Müdürlüğün teklifi ve
Bakanlığın onayı ile gerçekleştirilir.

(6) Toplum sağlığı merkezinin bulunduğu yerlerde, ilçe sağlık müdürlüğüne ait hizmet-
ler TSM tarafından yerine getirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin; birinci fıkrasında yer alan “Kurum”
ibaresi “Bakanlık”, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlı-
ğın” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkranın (d) bendinde yer alan “ya da Kurumca” ibaresi ile
üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “Kurumca” ibaresi “Ba-
kanlıkça” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıka-
rılan ikincil mevzuata ve Bakanlığın belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak bölgedeki
sağlık hizmeti sunucularından veri toplamak, yürütülen hizmetlerin kayıt ve istatistiklerini
elektronik veya basılı ortamda tutmak, olağanüstü durumlarda bölgedeki sağlık hizmeti sunu-
cularından yazılı olarak da veri toplamak, topladığı verileri zamanında müdürlüğe iletmek,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan “veya Kurum”
ibaresi ile (ğ) bendinde yer alan “ veya Kurumca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “veya Kurum” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “Kurum”
ibareleri  “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
lerinde yer alan “veya Kurumun” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (j) ve (ö) bentlerinde yer alan
“Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11– Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “İlçe sağlık müdürlüğü ile işbirliği içerisinde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

25 Mayıs 2018 – Sayı : 30431                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
yer alan “Bakanlık veya Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yer alan “Kurumun” ibaresi “Ba-
kanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinde yer alan “ve/veya Kurumun” iba-
resi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 38 – (1) Toplum sağlığı merkezi bünyesinde SHM, KETEM, ÇEKÜS, En-

feksiyon Kontrol, İSG, Diyabet ve Obezite, Göçmen Sağlığı Merkezi, Sağlık Evi gibi belirli
hizmetleri yoğun olarak sunmak üzere bağlı birimler açılabilir.

a) Bağlı birimler, ihtiyaç doğrultusunda, Bakanlıkça belirlenen hedeflere uygun olarak,
Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın onayı ile açılır ya da kapatılır. 

b) Birim sorumlusu, birimin görev alanı ve ilgili mevzuatı dikkate alınmak suretiyle
toplum sağlığı merkezi başkanının teklifi ve müdürlük onayı ile görevlendirilir, Bakanlığa bil-
dirilir.

c) Bağlı birimlerin asgari fiziki ve teknik özellikleri ile çalışma usul ve esasları Bakanlık
tarafından belirlenir. Ancak toplum sağlığı merkezlerine bağlı iş sağlığı ve güvenliği birimleri
ilgili mevzuatında belirlenen standartlar doğrultusunda oluşturulur ve faaliyet gösterir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin başlığı “ÇEKÜS birimi” ve birinci
fıkrasında yer alan “AÇS-AP biriminin” ibaresi “ÇEKÜS biriminin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.  

“SHM birimi
MADDE 41 – (1) SHM biriminin toplum sağlığına yönelik görevleri şunlardır:
a) Sağlıklı beslenme danışmanlığı yapmak, obezite tanısı alan kişilere sağlıklı beslenme

ve fiziksel aktivite konularında, bireysel beslenme danışmanlığı dâhil olmak üzere bilgi, eğitim
ve danışmanlık hizmetlerini vermek, 

b) Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyet-
lerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlamak ve uygu-
lamak, 

c) Sağlıklı bireylerin; kronik hastalıklar ve risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolüne
yönelik bireysel danışman faaliyetleri, grup danışmanlık hizmetleri ve farkındalık eğitimlerini
yürütmek, sağlıklı yaşlanma danışmanlığı yapmak,

ç) Bireylerin kendi hastalıklarını tanıyabilmeleri, bulguları belirleyebilmeleri ve ken-
dileri için iyi olduğunu düşündükleri kararları alabilmeleri için sağlık okuryazarlığı hizmetlerini
vermek, 

d) Kadın ve üreme sağlığı ile KETEM faaliyetlerine yönelik hizmetleri yürütmek,
e) Koruyucu ruh sağlığı, sigara bırakma, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, risk grupları

danışmanlığı gibi psiko-sosyal destek faaliyetlerini yürütmek,
f) Ağız diş sağlığı, okul sağlığı, teşhis ve tedaviye yönelik laboratuvar ve görüntüleme,

pansuman ve enjeksiyon gibi destek hizmetlerini sunmak,
g) Bölgesindeki enfeksiyon kontrol hizmetlerini yürütmek,
ğ) Bakanlıkça veya Müdürlükçe verilecek benzeri hizmetleri yürütmek.”
MADDE 20 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

5/2/2015 29258
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu
Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) A1 yetki belgesine başvuranların, kamu kurum ve kuruluşuyla yapılan asgari 4 taşıt

için geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olması ile yetki belgesi süresi içerisinde
de Bakanlığa sunulan sözleşmede/sözleşmelerde belirtilen taşıt sayısının toplamda 4 taşıtın al-
tına düşmemesi, A2 yetki belgesi için başvuranların ise, kalkış noktası için; taşınacak yolcu
bakımından arz/talep dengesi ile kullanılacak güzergah ve kalkış/varış noktaları ile o ildeki
mevcut diğer taşımacıların trafik bakımından taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair büyükşehir
belediye sınırları içerisinde ilgili UKOME’den, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan
alınmış kararı Bakanlığa sunmaları şarttır.”

b) Aynı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, sadece engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere D2 yetki belgesi almak için başvu-
ran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 adet otobüs dışında asgari kapasite şartı aranmaz ve bun-
lardan yalnızca 1 adet taşıtı bulunanlar için yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.”

c) Aynı maddenin beşinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.”

ç) Aynı maddenin beşinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.”

d) Aynı maddenin ondokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(19) Dördüncü fıkranın (b) bendi ile (ç) bendinin (6) numaralı alt bendi, beşinci fık-

ranın (ç) bendi, altıncı fıkranın (d) bendi veya sekizinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerine göre ve-
rilecek muafiyetler için Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi şarttır. Ancak, bu fıkraya
göre muafiyet verilmiş yetki belgelerine ilişkin muafiyetin kaldırılmasının talep edilmesi ha-
linde, yetki belgesine ilişkin gerekli şartların sağlanması ve indirimli yetki belgesi ücreti ile
geçerli tam ücret arasındaki varsa ücret farkının ödenmesi zorunludur. Bu fıkraya göre Bakan-
lığa yapılacak müracaata istinaden kapsamı değişen yetki belgeleri için yirmibirinci fıkraya
göre asgari kapasite hesabı yapılırken, yazılı müracaat tarihi öncesi ve sonrası süre toplamları
ayrı ayrı değerlendirilir ve toplanır. Bu fıkraya göre yapılacak işlemlerde, 20 nci maddenin
ikinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen süre aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin onuncu fıkrasında bulunan “K1
veya K3 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde bu-
lunan “Bu şekilde karşılanan değişim taleplerinde yeni verilen yetki belgesinin geçerlilik sü-
resinin başlangıç ve bitiş tarihi, önceki yetki belgesinin başlangıç ve bitiş tarihi olarak düzen-
lenir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1)
numaralı alt bendinin başına “D1, D2 ve D3” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fık-
rasında bulunan, “Bu fıkraya göre re’sen düşümü yapılan taşıtların, düşülen yetki belgesi eki
taşıt belgesine yeniden ilave edilmesi halinde, bu taşıtlar için taşıt kartı yenileme ücreti alınarak
yeniden taşıt kartı düzenlenir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklen-
miştir.

“(4) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın
kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel
kişilerin faaliyetleri için kullandıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 50
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uyarma verilir. A1, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin, bu fıkrayı 1 takvim yılı içerisinde ikinci
kez ihlal ettiklerinin tespiti halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir. Bu
fıkraya göre iptal edilen yetki belgesi sahiplerine, 2 yıl geçmeden aynı tür yetki belgesi düzen-
lenmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna gelmek
üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, adlarına C1 veya K2 yetki belgesi düzenlenmiş gerçek kişilerin, yetki belgesi eki taşıt
belgesinde sadece 1 adet kamyonet cinsi taşıtın kayıtlı bulunması ve bu taşıtı yetki belgesi sa-
hibinin kullanması halinde, bu yetki belgesi sahiplerinden mesleki yeterlilik belgesi aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, yetki belgesi yenilenmesi
sırasında yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan her bir taşıt için veya yetki belgesi eki
taşıt belgesine kayıtlıyken herhangi bir sebeple düşümü yapılan ve başka bir yetki belgesi eki
taşıt belgesine ilave edilmeden aynı yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilen taşıtlar için,
taşıt kartı ücretinin %20’si alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
“Birlik/Odalar” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfede-
rasyonu ve bunlara bağlı federasyon, birlik ve odalar arasında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 40 ıncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hükümlere uyma zo-

runluluğu, 1/11/2018 tarihine kadar,
b) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24 üncü

maddenin ikinci fıkrasının (l) bendiyle belirlenen kamera ve kayıt cihazı, 38 inci maddenin bi-
rinci fıkrasında belirlenen bagaj bilgilerinin elektronik olarak eşleştirilmesi, 40 ıncı maddesinin
altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü
maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 31/12/2019
tarihine kadar,

uygulanmaz.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra ek-

lenmiştir.
“(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle mülga olan Karayolu Taşıma Yönetmeli-

ğinin hükümlerine göre kamu kurumu sözleşmesi ibraz etmeden, otomobille tarifesiz yolcu ta-
şımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına A1 yetki belgesi düzenlenmiş yetki belgesi sa-
hiplerinin, yetki belgesi yenileme veya taşıt ilave işlemleri sırasında, taşınacak yolcu bakımın-
dan arz/talep dengesi ile kullanılacak güzergah ve kalkış/varış noktaları ile o ildeki mevcut
diğer taşımacıların trafik bakımından taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair büyükşehir bele-
diye sınırları içerisinde ilgili UKOME’den, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan
alınmış kararı Bakanlığa sunmaları veya bu şekilde düzenlenmiş geçerli bir kararın bulunması
şarttır. Ancak, bu yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmelikte öngörülen şartlara göre düzenlenmiş
bir kamu kurum sözleşmesini Bakanlığa ibraz etmeleri ve bu şekilde faaliyetlerine devam etmek
istemeleri halinde, taleplerinin karşılandığı tarih itibariyle bu Yönetmelikte öngörülen şartlara
tabi olarak faaliyetlerine devam etmeleri zorunludur.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/1/2018 30295
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıflar
Yönetmeliğinin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen ve vakfiyesinde yer alan amaca uygun
kullanılan hayrat taşınmazlar ile ibadethane olarak kullanılan taşınmazlardan kullanım bedeli
alınmayabilir.”  

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu

Başbakan Yardımcısı yürütür. 

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK, 
ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ EĞİTİM 

KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/2008 tarihli ve 26775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doktorluk,
Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının
Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine  Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkra-
sının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Kamuya açık bir eczanede ya da hastanede bir eczacının denetiminde, ilaç üretim
tesisi, tıbbi malzeme üretim tesisi, kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanlarıyla ilgili
AR-GE merkezlerinde asgari 6 ay olan zorunlu stajın tamamlanması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/9/2008 27010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/8/2010 27672

2- 11/8/2011 28022

3- 30/11/2011 28128

4- 19/1/2013 28533

5- 10/11/2013 28817

6- 18/9/2014 29123

7- 30/6/2016 29758

8- 28/2/2018 30346

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/2/2008 26775

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2009 27449
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf
Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının beşinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kurucu vakıf yönetim kurulu ile mütevelli heyetinin üyeleri ve bunların birinci derece kan
ve sıhri hısımları ile eşlerinden mütevelli heyette görev alacakların sayısı mütevelli heyetin
yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam mütevelli
heyet üye sayısının üçte birini geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte;
a) Merkez (MUZEM): Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetimi Kurulunu,
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2005 26040

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/2/2006 26090
2- 2/4/2008 26835
3- 7/4/2009 27193
4- 19/11/2015 29537
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede uzaktan eğitimle, e-öğrenmeyle, mobil öğrenmeyle ve bunların sistem-

leri, yapıları ve metotları gibi konularla ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları
yapmak,

b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde uzaktan eğitim yoluyla sunulan programların
etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak,

c) Üniversitede örgün eğitimde verilen dersleri uzaktan eğitim araçlarıyla desteklemek,
ç) Uzaktan eğitim sertifika programları düzenlemek,
d) Uzaktan eğitim alanında gelişmelere katkıda bulunabilmek için Üniversite ile ulusal

ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi birikimini paylaşmak ve işbirliği
yapmak,

e) Üniversitenin eğitim imkânlarından uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak daha
geniş kitlelere ulaşılmasını ve öğrenme faaliyetinden daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağ-
lamak,

f) Üniversitedeki akademik birimlerin uzaktan eğitim teknolojileri alanındaki farkın-
dalığını artırmak,

g) Uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim
araçlarını etkin ve verimli kullanabilmesi için eğitimler düzenlemek,

ğ) Ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve
taleplerine cevap vermek,

h) Uzaktan eğitim teknolojilerini eğitim ve öğretiminin başarı seviyesini yükseltmek
için kullanmak,

ı) Yeni öğrenme sistemlerinin, teknolojilerinin ve uygulamalarının araştırılması ve bun-
ların üniversite öğrenme materyallerine dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İnternet üzerinden uzaktan eğitim teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme yap-

mak, ilgili gelişmeleri, seminer ve konferansları takip etmek,
b) Üniversitede uzaktan eğitim, e-öğrenme veya mobil öğrenme yoluyla verilen ders-

lerin içeriklerini çoklu ortam araçlarıyla tasarlamak, hazırlamak ve sunmak,
c) Uzaktan eğitimde kullanılan yazılım otomasyonlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve

güncellemelerinin yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
ç) Uzaktan eğitimde görev alacak öğretim elemanlarının belirlenmesinde işbirliği yap-

mak ve koordinasyonu sağlamak,
d) İnternet tabanlı uzaktan eğitim çalışmalarının etkin bir biçimde ilgili akademik ve

idari bilimlerle işbirliği içerisinde sürdürülmesini ve sistemin sorunsuz olarak çalışmasını sağ-
lamak,

e) Uzaktan eğitim programlarında görev yapan öğretim elemanlarına ve programda ka-
yıtlı öğrencilere sistemin kullanımı ile ilgili eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmeti ver-
mek,

f) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda diğer kurumlarla işbirliği yap-
mak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüsündeki personeli ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından
bir kişiyi Müdür yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün
geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcısı, Müdür yardımcısının bu-
lunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen birisi
vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür istedi-
ğinde Rektörün onayı alınmak kaydıyla yardımcısını değiştirebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,
c) Merkeze bağlı birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
ç) Merkez çalışmalarının düzenli ve sorunsuz olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini

sağlamak,
d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve Üniversite bünyesindeki diğer birimlerle Rek-

törlüğe bağlı birimlerde uygulanan uzaktan eğitim program ve faaliyetlerine ilişkin koordinas-
yon ve işbirliğini sağlamak,

e) Merkezin yazılım, donanım ve benzeri gereksinimlerini belirlemek ve Rektörlüğe
sunmak,

f) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-
mak,

g) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-
lamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür yardımcısı dâhil olmak üzere beş

kişiden oluşur. Diğer üç üye öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile gö-
revlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun baş-
kanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda kararlar almak,
b) Merkezde görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi konusunda Müdürün hazırla-

dığı önerileri değerlendirmek,
c) Müdürün her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ve çalışma planını incele-

mek ve bunları karara bağlamak,
ç) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için mali

destek taleplerini değerlendirmek,
d) Merkez için gerek duyulan komisyon ve çalışma gruplarını kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:

2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN 
BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ 

HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ek mali yükümlülük ihdas eden 11/9/2017 tarihli

ve 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında
Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Menşe belgesi ve gümrük işlemleri
MADDE 2 – (1) 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ek mali yüküm-

lülüğe tabi eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında
yapılan ithalatında, söz konusu Kararda belirtilen ülkeler hariç menşeli olduğunu gösteren bir
örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde
gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ek mali yükümlülük alınmaz.

(2) Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi
beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz.  

(3) İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerek-
çelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nez-
dinde yerinde inceleme dâhil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilir. Ancak ihracatçı fir-
manın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilir.

Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce A.TR Dolaşım

Belgesi eşliğinde ülkemize ithal edilen 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamı eşya için menşe
tevsiki aranmaz. 

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 60 ıncı gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi 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: 15)

Bu Tebliğde, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 74 üncü maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi ile aynı Kanunun 17 nci
maddesinin dokuzuncu fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş
olup 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki deği-
şiklikler yapılmıştır.

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar
Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “4.17.2. Muafiyetten yararlanacaklar” başlıklı bölümüne
aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Öte yandan, 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi hük-
mü, 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 74 üncü maddesiyle yürürlükten
kaldırılmıştır. 7103 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, 5520
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin yürürlükten kaldırılmasına
ilişkin 74 üncü madde hükmünün 1/1/2019 tarihinde (1/1/2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel
yönetim merkezleri için 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) yürürlüğe gireceği
belirtilmiştir.

Dolayısıyla, 1/1/2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri, Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde düzenlenen muafiyet hükmünden, Tebliğde belirtilen
şartlar dahilinde, 1/1/2022 tarihine kadar faydalanabilecektir. 

Ancak, 1/1/2019 tarihinden itibaren kurulan bölgesel yönetim merkezlerinin söz konusu
kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanması mümkün olmayacaktır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “17.8. Tasfiye edilerek ticaret sicilinde tüzel kişiliği sona
eren kurumlar vergisi mükellefleri hakkında yapılacak tarhiyatlar” başlıklı bölümü aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“5520 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası, 7103 sayılı Kanunun 74 üncü
maddesiyle 27/3/2018 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Yine 7103 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, 27/3/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmek üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesine beşinci fıkra eklenmiş olup
söz konusu fıkrada, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükellefler
hakkında, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme
işlemine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Buna göre, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan kurumlar vergisi
mükellefleriyle ilgili, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak 27/3/2018 tarihinden
sonra yapılacak her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminde Vergi Usul Kanununun 10 uncu
maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.”

Tebliğ olunur.

________________________
1 27/03/2018 tarihli ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 494)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi

ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yer alan belge-

lerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu

haller hariç olmak üzere, kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine

ilişkin düzenlemeye gidilmiş olup, bu kapsamda zorunlu hallerin belirlenmesi bu Tebliğin amaç

ve kapsamını oluşturmaktadır.

Yasal düzenlemeler ve dayanak

MADDE 2 – (1) 7103 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 213 sayılı Kanunun 353 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi

ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzla-

rının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara

yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlı-

ğınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun

227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri dü-

zenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 Türk lirasından aşağı

olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispe-

tinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı

özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000 Türk lirasını geçemez.

2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende

satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma

irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu

getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen

belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzen-

lendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belir-

lenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin

bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için

240 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.
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Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı

her bir tespit için 12.000 Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise 120.000 Türk lirasını geçemez.” 

(2) Bu Tebliğ, 7103 sayılı Kanunla değiştirilen 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesi-

nin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan yetkiye dayanılarak hazırlanmış-

tır.

Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kâğıt olarak

düzenlenebileceği haller

MADDE 3 – (1) Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;

a) Gelir İdaresi Başkanlığının ve elektronik belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu

kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistem-

lerde yapılan bakım,

b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da 397 Sıra No.lu Vergi Usul Ka-

nunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratör kuru-

luşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı

bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),

c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik

imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının te-

mini süresince),

ç) Bakanlığımızca elektronik belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel teb-

liğ, sirküler ve teknik kılavuzlarda, belgelerin elektronik belge yerine kâğıt olarak düzenlen-

mesine izin verilmesi,

gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt

olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

(2) Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, elektronik belge olarak düzenlenmesi

gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi halleri, bu maddenin birinci fıkrası kapsamında

değerlendirilmez.

Mücbir sebep nedeniyle ceza kesilmemesi 

MADDE 4 – (1) Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, 213 sayılı Kanunun

13 üncü maddesinde yazılı mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenememesi ha-

linde aynı Kanunun 373 üncü maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 495)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 21/3/2018 tarihli

ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen “Yurtdışından getirilerek sermaye

olarak konulan yabancı paralar” başlıklı 280/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esas-

ların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.

Yasal düzenlemeler ve dayanak

MADDE 2 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 258 inci maddesinde, “Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgili iktisadi

kıymetlerin takdir ve tesbitidir.”,

- 259 uncu maddesinde, “Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında göste-

rilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulur.”,

- 280 inci maddesinde, “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin ta-

karrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır.

Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlı-

ğınca tespit olunur.

...”,

- 280/A maddesinde, “Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef

sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar

yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu dönem zarfında

yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel

bir fon hesabına alınabilir. Bu durumda olumlu kur farkları bu hesabın alacağına, olumsuz kur

farkları ise bu hesabın borcuna kaydedilir. 

Sermaye olarak konulan bu yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini takip eden

hesap dönemi sonuna kadar herhangi bir suretle sarf edilmeyen kısmı; bu hesap dönemlerine

ait vergilendirme dönemlerinin sonuna kadar mukayyet değeriyle, işe başlanılan hesap döne-

mini takip eden hesap döneminin sonu itibarıyla bu Kanunun 280 inci maddesine göre değer-

lenir.

Birinci fıkra uyarınca oluşan fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, herhangi bir

suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı

dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. Kurumlar Ver-

gisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri hariç, şirketin tasfiyesi halinde de bu

hüküm uygulanır.

Mükelleflerin, bu madde hükmünden yararlanabilmeleri için ticaret siciline tescil tari-

hini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak için başvuruda bulunmuş

ve işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar bu belgeyi almış ol-

ması gerekir. Söz konusu yabancı paralar; başvurunun süresi içinde yapılmaması halinde mü-

teakip ilk vergilendirme dönemi, yatırım teşvik belgesinin alınamaması halinde ise işe başla-

nılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonu itibarıyla bu Kanunun 280 inci maddesine

göre değerlenir.
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Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yet-

kilidir.”

hükümleri yer almakta olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 280/A maddesi,

7103 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 27/3/2018 tarihinden sonra tescil edilen sermaye şir-

ketlerine uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(2) 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 Sıra No.lu Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliği ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, değerleme günü itibarıyla Maliye Bakanlığınca

kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen kur-

ların esas alınacağı belirlenmiş olup, yapılacak değerlemede efektif cinsinden yabancı paralar

için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsin-

den yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanmaktadır.

(3) Bu Tebliğ, 213 sayılı Kanunun 280/A maddesinin beşinci fıkrasıyla Maliye Bakan-

lığına tanınan yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ uygulamasında;

a) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,

b) 5520 sayılı Kanun: 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununu,

c) 7103 sayılı Kanun: 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun

Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,

ç) İşe başlama: 213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında işe başlamayı, 

d) Sermaye şirketi: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü

maddesinin (2) numaralı fıkrasında belirtilen sermaye şirketlerini, 

e) Tam mükellef: 5520 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında ta-

nımlanan mükellefiyet türüne tabi olan sermaye şirketlerini, 

f) Vergilendirme dönemi: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mü-

kerrer 120 nci maddesine göre belirlenen geçici vergi dönemlerini, 

g) Yatırım teşvik belgesi: Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu

değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek

unsurlarından istifade imkânı sağlayan ve 19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı amaçlarına uygun olarak gerçekleştiri-

lecek yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Mü-

dürlüğü) veya ilgili yerel birimler (Kalkınma Ajansları, Sanayi Odaları) tarafından düzenlenen

belgeyi,

ifade eder.

Uygulamadan yararlanmanın şartları

MADDE 4 – (1) 213 sayılı Kanunun 280/A maddesi uygulamasından yararlanılabilmesi

için aşağıda yer verilen şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

a) Sermaye şirketi olma,

b) 7103 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra ticaret siciline tescil edilmiş olma,

c) 5520 sayılı Kanun uygulamasında tam mükellef olma,

ç) Sermaye olarak konulan yabancı parayı yurt dışından getirme.
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(2) Bu müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerin, birinci fıkrada sa-

yılan şartları ((ç) bendi hariç) işe ilk kez başlama tarihi itibarıyla taşıması zorunlu olup, bu

şartların sonradan yerine getirilmesi durumunda bu müessese kapsamında değerleme hüküm-

lerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

Sermaye olarak konulmak üzere yurtdışından getirilen yabancı para 

MADDE 5 – (1) Tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini

takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı

paralar uygulama kapsamındadır. 

(2) Yurtdışından sermaye olarak getirilecek yabancı para, madde kapsamında değerleme

hakkına sahip sermaye şirketlerine sermaye taahhüdünde bulunan ortaklar veya bunların yetki

verdiği kişiler tarafından getirilebilir. 

(3) Sermaye olarak konulacak yabancı para, tamamen veya kısmen  (bir veya birden

fazla seferde) Türkiye’ye getirilebilir. Bu durumda getirilen ve şirkete sermaye olarak konulan

tutarla sınırlı olarak bu uygulamadan yararlanılabilecektir. 

(4) Türkiye’ye getirilmekten maksat, yurt dışında bulunan yabancı paranın ortaklar

veya yetki verdiği kişilerce; fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi, Türkiye’deki bankalarda mev-

cut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilmesi, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hiz-

metleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. veya 20/6/2013 tarihli ve 6493

sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para

Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlar vasıtasıyla Türkiye’ye

getirilmesidir.

(5) Yurt dışından yabancı para getirildiğinin, ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili kurum

ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş belgelerle (banka dekontu, deklarasyona/bildirime isti-

naden Gümrük İdaresinden alınan belgeler gibi) tevsik edilmesi şarttır. 

(6) Yabancı para transferi, ortakların veya yetkilendirdiği kişilerin şahsına ait hesaplara

yapılabileceği gibi, bu transferin madde kapsamında değerleme yapacak sermaye şirketlerinin

nakdi sermayelerinin ödenmesinde kullanılacak olan ve 6102 sayılı Kanunun 345 inci maddesi

uyarınca açılması gereken şirket hesabına yurt dışından doğrudan yapılması da mümkündür.  

(7) Madde kapsamına giren yabancı paranın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca

alım satımı yapılan konvertibl para niteliğinde olması esastır.

Yurtdışından sermaye olarak getirilen yabancı paranın hesaplara alınması

MADDE 6 – (1) 6102 sayılı Kanun bakımından şirket sözleşmesinde (6102 sayılı Ka-

nunun 339, 566 ve 575 inci maddelerinde belirtilen ve sermaye şirketlerinin kurulmasına esas

olan sözleşme), şirket sermayesinin tutarı, şirkete sermaye taahhüdünde bulunan kurucuların

sermaye payları ve bunların ödenme şeklinin yer alması gerekmekte olup, anonim şirketler ile

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler bakımından nakden taahhüt edilen sermaye

payının en az % 25 inin bu şirketlerin tescilinden önce ödenmesi zorunlu bulunmaktadır. Ayrıca

nakdi sermayenin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada,

kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde

yatırılması 6102 sayılı Kanun bakımından zorunludur.

(2) Bu itibarla, sermaye şirketlerine gerek tescilden önce gerekse tescilden sonra ser-

maye taahhüdünün yerine getirilmesi amacıyla kurucularca/ortaklarca yapılan ödemeler madde

kapsamında değerlendirilecektir.  
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(3) Madde kapsamına giren yabancı paralar, sermaye ödemesinin yapıldığı tarih itiba-
riyle, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliğinde belirtilen esaslara göre değerlenmek suretiyle kayıtlara alınacak ve bu değer söz
konusu yabancı paranın madde uygulamasındaki mukayyet değeri olarak kabul edilecektir. 

(4) Şirket kayıtlarına alınan madde kapsamındaki yabancı paralar, 213 sayılı Kanunun
280/A maddesi kapsamında ayrı olarak izlenebilecek şekilde yardımcı hesaplarda takip edilir.
Bu hesaplar, şirketlerin aynı yabancı para cinsinden olan ancak madde kapsamına girmeyen
yabancı paralara ilişkin hesapları ile karıştırılmaz. 

Örnek 1: Dört ortaklı olarak kurulan ve hesap dönemi takvim yılı olan ABCD A.Ş.
3/4/2018 tarihinde ticaret siciline tescil edilmek suretiyle tüzel kişilik kazanmıştır. Her bir ortak
eşit paya sahip olup, şirketin sermayesi 2.000.000 TL dir. Söz konusu sermayenin tamamı nakit
sermaye olarak taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayeye karşılık olarak her bir ortak
100.000 ABD Doları tutarını şirketin tescili öncesinde ilgili mevzuatı uyarınca şirket adına açı-
lan hesaba yatırmıştır. 3/4/2018 tarihinde kur (1 ABD Doları = 3,9577 TL) şeklindedir ve or-
taklar söz konusu yabancı paraları 2018 takvim yılı içerisinde Türkiye’ye getirmiştir.  

Buna göre yapılması gereken kayıtlar aşağıda gösterilmiştir.

Yatırım teşvik belgesi almak amacıyla başvuruda bulunulması
MADDE 7 – (1) 213 sayılı Kanunun 280/A maddesi hükmünden yararlanılabilmesi

için ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak
üzere ilgili mevzuatında belirlenen esaslar doğrultusunda Ekonomi Bakanlığına (Teşvik Uy-
gulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne) ya da ilgili yerel birimlere (Kalkınma Ajans-
ları, Sanayi Odaları) başvuruda bulunulmalıdır.

Örneğin; 11/5/2018 tarihinde ticaret siciline tescil edilen tam mükellef bir sermaye şir-
ketinin, mezkûr madde uygulamasından yararlanabilmesi için, 31/8/2018 tarihine kadar yatırım
teşvik belgesi almak amacıyla başvuruda bulunması zorunludur.

(2) Mükelleflerin yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi başvurularına ilişkin belgeleri
213 sayılı Kanun uyarınca muhafaza ve gerektiğinde ibraz etmesi gerekmektedir.

Madde kapsamına giren yabancı paraların mukayyet değeri ile değerlenmesi
MADDE 8 – (1) 213 sayılı Kanunun 280/A maddesi kapsamında, yurt dışından getiri-

lerek şirkete sermaye olarak konulan yabancı paralardan, yatırım teşvik belgesi için yapılan
başvuru tarihine kadar sarf olunmayan kısım, başvuru tarihine kadar geçen vergilendirme dö-
nemlerine ilişkin değerleme günlerinde mukayyet değeriyle değerlenecektir. 
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Söz konusu yabancı paraların mukayyet değerle değerlemesine ilişkin mükellefin ter-

cihi, işlemi takip eden ilk geçici vergi beyannamesi ile birlikte vergi dairesine bildirilir.

(2) Yatırım teşvik belgesi almak için ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü ayın

sonuna kadar başvuruda bulunulması halinde, mezkur paralardan sarf olunmayan kısım, işe

başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar mukayyet değeri ile değer-

lenecektir. 

(3) Yatırım teşvik belgesi başvuru süresinin bitim tarihini içine alan vergilendirme dö-

nemine ilişkin değerleme gününde de bu paralardan sarf olunmayan kısım, yatırım teşvik bel-

gesi almak için başvuru yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın mukayyet değeri ile değerlene-

cektir. 

(4) Yatırım teşvik belgesi almak için belirtilen sürede başvurulmuş olmasına karşın, bu

başvurunun ilgili makamlarca reddolunması halinde, red tarihinin içinde bulunduğu vergilen-

dirme dönemi sonunda da bu yabancı paralardan sarf olunmayan kısım mukayyet değeri ile

değerlenir.  

Örnek 2: Hesap dönemi olarak takvim yılı esasını kullanan, ticaret siciline tescil tarihi

10/5/2018 olan ve madde kapsamında değerleme yapmak isteyen E Ltd. Şti. 31/8/2018 tarihine

kadar yatırım teşvik belgesi almak için ilgili kurumlara başvuruda bulunmalıdır. Mükellef,

ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemi sonunda madde kapsamına giren yabancı paralardan sarf

olunmayan kısmını mukayyet değeri ile değerleyebilecek olup, bu tarihe kadar başvuruda bu-

lunması halinde, söz konusu yabancı paralardan sarf olunmayan kısmını 31/12/2019 tarihine

kadar 213 sayılı Kanunun 280/A maddesi uyarınca mukayyet değeri ile değerlemeye tabi tuta-

caktır. Ancak bu süre zarfında yatırım teşvik belgesi başvurusunun reddedilmesi halinde, red

tarihinin içinde bulunduğu vergilendirme dönemine kadar (bu dönem dahil) söz konusu yabancı

paralar mukayyet değeri ile değerlenecektir. 

Madde kapsamına giren yabancı paraların 213 sayılı Kanunun 280 inci maddesi

uyarınca değerlenmesi

MADDE 9 – (1) Müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce, 213 sa-

yılı Kanunun 280/A maddesinde öngörülen süre dahilinde; 

- yatırım teşvik belgesi almak için başvuru yapılmaması halinde, başvuru süresinin bi-

tim tarihini içine alan vergilendirme dönemini takip eden vergilendirme dönemine ilişkin de-

ğerleme gününde, 

- yatırım teşvik belgesi almak için başvuru yapılmasına karşın, bu başvurunun ilgili

makamlarca reddolunması halinde, red tarihinin içinde bulunduğu vergilendirme dönemini

takip eden vergilendirme dönemine ilişkin değerleme gününde,  

- yatırım teşvik belgesi almak için başvuru yapılmış olmasına karşın, bu belgenin çeşitli

sebeplerle işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar alınamaması

halinde işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap döneminin son vergilendirme dönemine

ilişkin değerleme gününde,

- yatırım teşvik belgesi almak için başvuru yapılmış olması ve belgenin de işe başlanılan

hesap dönemi veya müteakip hesap dönemi içerisinde alınmış olması halinde, işe başlanılan

hesap dönemini takip eden hesap döneminin son vergilendirme dönemine ilişkin değerleme

gününde, 
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madde kapsamına giren yabancı paralardan sarf olunmayan kısım, 213 sayılı Kanunun
280 inci maddesi uyarınca değerlenerek oluşan kur farkları, ilgili gelir ve gider hesaplarına alı-
nacaktır. 

(2) Madde kapsamına giren yabancı paraların 213 sayılı Kanunun 280 inci maddesi
uyarınca değerlendiği vergilendirme dönemlerinden sonra bir daha mukayyet değeri ile değer-
lenme imkânı bulunmamaktadır.

Sermaye olarak konulan yabancı paranın yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf
olunması

MADDE 10 – (1) Madde kapsamına giren yabancı paraların, işe başlanılan hesap dö-
nemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunması
halinde, sarf olunan kısım nedeniyle sarf olunma tarihi itibariyle oluşan kur farkları 213 sayılı
Kanunun 280/A maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabına alınır. Bu durumda olumlu kur
farkları bu hesabın alacağına, olumsuz kur farkları ise bu hesabın borcuna kaydedilecektir.

(2) Yatırım teşvik belgesi kapsamında sarfiyat, madde kapsamına giren yabancı paranın,
yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlara ilişkin ödemelerde kullanılması anla-
mına gelmektedir. 

213 sayılı Kanunun 280/A maddesi kapsamında fon hesabına alınacak kur farkı doğuran
ödemelere ait yatırımlar, yatırım tamamlama vizesinde de yer almalıdır. Bir başka deyişle, ya-
tırım tamamlama vizesinde yer almayan veya ilgili mevzuatı uyarınca yatırım desteklerinden
faydalanması mümkün olmayan yatırım harcamaları nedeniyle oluşan kur farklarının 213 sayılı
Kanunun 280/A maddesi kapsamında fon hesabına alınması mümkün bulunmamaktadır. 

Yatırım teşvik belgesinde yer almasına karşın Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen
izin ile devir, satış veya ihraç işlemine konu edilen kıymetler için yapılmış harcamalar nedeniyle
ortaya çıkan ve fon hesabına alınan kur farklarına ilişkin olarak her hangi bir düzeltme işlemi
yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi durumunda, iptale konu belge kapsamında sarf
olunan yabancı paralar nedeniyle oluşan kur farkları için bu uygulama kapsamında işlem tesis
edilemez.

(3) Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan sarfiyatın doğrudan ilgili yabancı para
cinsinden yapılması veya bu paraların Türk Lirasına çevrilerek yapılması mümkün bulunmak-
tadır. Şu kadar ki yabancı paranın Türk Lirasına çevrilerek sarf olunması halinde, çevrim işle-
minin yapıldığı tarihte ödemenin yapılması şarttır. Aksi halde, 213 sayılı Kanunun 280/A mad-
desi kapsamına giren yabancı paraların Türk Lirasına çevrilmesi nedeniyle oluşan kur farkla-
rının fon hesabına alınması mümkün bulunmamaktadır.

(4) Yatırım teşvik belgesi alınmadan, 213 sayılı Kanunun 280/A maddesi kapsamına
giren yabancı paraların sarf olunması nedeniyle oluşan kur farklarının fon hesabına alınması
mümkün bulunmamaktadır. 

Örnek 3: Örnek 1’deki ABCD A.Ş. yatırım teşvik belgesini 30/6/2018 tarihinde almış
olup, yatırım teşvik belgesi kapsamında (yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan ya-
bancı paradan) KDV’den müstesna olarak 14/9/2018 tarihinde 10.000 ABD Doları değerinde,
15/10/2018 tarihinde de 162.000 TL değerinde makina almış ve bedelini peşin olarak ödemiştir.
14/9/2018 tarihinde 1 ABD Doları=3,90 TL, 15/10/2018 tarihinde ise 1 ABD Doları=4,05 TL
dir. Mükellef 15/10/2018 tarihindeki ödemesini gerçekleştirmek için madde kapsamına giren
40.000 ABD Doları tutarındaki dövizi aynı tarihte Türk Lirasına çevirmiştir. 
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Buna göre, yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 
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Sermaye olarak konulan yabancı paranın yatırım teşvik belgesi haricinde sarf

olunması

MADDE 11 – (1) Mükelleflerin, madde kapsamına giren yabancı paralarını, yatırım

teşvik belgesi haricinde sarf etmeleri halinde, bu harcamalar nedeniyle lehe ve aleyhe oluşan

kur farkları ilgili gelir veya gider hesaplarına dahil edilerek kurum kazancının hesabında dikkate

alınacaktır. 

Örnek 4: Örnek 1 ve 3’teki ABCD A.Ş., madde kapsamındaki dövizi (ABD Doları)

ile 25/10/2018 tarihinde KDV dahil 30.000 ABD Doları (1 ABD Doları=4,00 TL) bedelle bir

binek otomobili satın almıştır. (Alınan otomobil yatırım teşvik belgesinde yer almamakta olup,

ABCD A.Ş., kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde

işletilmesi faaliyetinde bulunmamaktadır. KDV maliyet bedeli içerisinde dikkate alınmıştır.)

Buna göre, yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

Kayıtlardan da görüleceği üzere, yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunmayan ya-

bancı paralar nedeniyle oluşan kur farkı ilgili gelir hesabına alınmıştır.

Özel fon hesabında biriken kur farkları

MADDE 12 – (1) 213 sayılı Kanunun 280/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca oluşan

fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği

veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendi-

rilmeksizin, bu dönemde kurumlar vergisine tâbi tutulur. 

(2) Şirketin tasfiyesi halinde de bu kapsamda işlem tesis edilir. Ancak, 5520 sayılı Ka-

nuna göre yapılan devir ve bölünme hallerinde, fon hesabında yer alan tutarlar işletmeden çe-

kilmiş veya başka bir hesaba nakledilmiş sayılmaz. Söz konusu fon hesabının tamamen veya

kısmen devrolunduğu kurumlar için de birinci fıkra hükümleri geçerlidir.

(3) İşe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonu itibariyle, 213 sayılı

Kanunun 280/A maddesi uyarınca oluşan fon hesabı borç bakiye vermiş ise, bir başka deyişle

madde kapsamına giren yabancı paraların yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunması ne-

deniyle bu dönem zarfında şirketler aleyhine net olarak kur farkı zararı oluşmuş ise, bu durumda

şirketler lehine bir fon oluşmadığı ve sermayeye ilave edilecek bir unsur ortaya çıkmadığından,

bu bakiye tutar bu dönem sonu itibariyle zarara geçirilmek suretiyle kapatılacaktır.
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Örnek 5: 10/4/2018 tarihinde kurulan ve 13/7/2018 tarihinde yatırım teşvik belgesi

alan F Ltd. Şti., madde kapsamında yaptığı harcamalar sonucu oluşan kur farklarını özel fon

hesabına almış olup, 31/12/2019 tarihinde özel fon hesabı 15.000 TL borç bakiyesi vermiştir.

Bu durumda, madde kapsamına giren yabancı paraların yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf

olunması nedeniyle bu dönem zarfında şirket aleyhine net olarak kur farkı zararı oluşmuş olup,

şirket lehine bir fon oluşmadığı ve sermayeye ilave edilecek bir unsur ortaya çıkmadığından,

bu bakiye tutar bu dönem sonu itibariyle zarara geçirilmek suretiyle kapatılacaktır. 

Buna göre, yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

Diğer hususlar

MADDE 13 – (1) 213 sayılı Kanunun 280/A maddesinde yer alan uygulama ihtiyari

bir uygulama mahiyetinde olmakla birlikte, bu maddeden yararlanılmaya başlanılmasını mü-

teakiben, izleyen dönemlerde farklı işlem tesis edilmesi mümkün değildir.

(2) Bu madde kapsamında yurtdışından getirilen yabancı paralar, ilgili varlık hesapla-

rında ayrı yardımcı hesaplarda takip edilir ve aynı döviz cinsinden olsa dahi diğer hesaplar ile

karıştırılmaz.

(3)  Söz konusu uygulamadan esasen, tam mükellef sermaye şirketlerinin şirket söz-

leşmelerinde taahhüt edilen sermaye rakamının işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap

dönemi süresince ödenen tutarı için faydalanılacak olmakla birlikte, söz konusu süre zarfında

6102 sayılı Kanuna uygun şekilde yapılacak sermaye artırımları kapsamında şirketlere konu-

lacak ve madde kapsamına giren yabancı paralar için de faydalanılabilmesi mümkün bulun-

maktadır.

(4) 213 sayılı Kanunun 280/A maddesi kapsamında değerleme gününde mukayyet değer

ile değerlenen yabancı paralar, tutarına bakılmaksızın, ilgili olduğu yabancı para karşılığı da

gösterilmek suretiyle, kurumlar vergisi ve kurum geçici vergi beyannameleri eki mali tablo

dipnotlarında ayrıca raporlanacaktır.  

Cezai müeyyide

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükel-

lefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecek-

tir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

25 Mayıs 2018 – Sayı : 30431                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

(SIRA NO: 496)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci maddesi

uyarınca imha edilmesi gereken emtianın değerlenmesinde genel uygulamaya ilişkin açıkla-
malar ile 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesiyle 213 sayılı Vergi
Usul Kanununa eklenen 278/A maddesinde öngörülen değerleme uygulamasına ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını teşkil etmektedir.

Yasal düzenlemeler ve dayanak
MADDE 2 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;
- 186 ncı maddesinde “Envanter çıkarmak,  bilânço günündeki mevcutları, alacakları

ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı
olarak tespit etmektir.

Şu kadar ki; ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mûtat olmıyan mal-
ların değerleri tahminen tesbit olunur.

Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder.”
- 258 inci maddesinde, “Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgili iktisadi

kıymetlerin takdir ve tesbitidir.”,
- 259 uncu maddesinde, “Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında göste-

rilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulur.”,
- 262 nci maddesinde, “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut

değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin
toplamını ifade eder.”, 

- 267 nci maddesinde, “Emsal bedeli, gerçek bedeli olmıyan, veya bilinmiyen veyahut
doğru olarak tesbit edilemiyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline naza-
ran haiz olacağı değerdir.

Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre tayin olunur:
…
Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedel-

leri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Takdirler, ma-
liyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri
nazara alınmak suretiyle yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde da-
va açma hakkı mahfuzdur. Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.

…”,
- 274 üncü maddesinde “Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline

nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hal-
lerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üze-
re, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de
uygulanabilir.”, 

- 275 inci maddesinde “İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli
aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder:

1.Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham maddelerin bedeli;
2. Mamule isabet eden işçilik;
3. Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse;
4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu hissenin mamulün maliyetine

katılması ihtiyaridir.)
5. Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin

bedeli.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                25 Mayıs 2018 – Sayı : 30431



Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarıki unsurları ihtiva etmek
şartıyle diledikleri usulde tâyin edebilirler.”

- 278 inci maddesinde “Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut
bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetle-
rinde önemli bir azalış vâki olan emtia ile maliyetlerinin hesaplanması mûtat olmayan hurdalar
ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir.”,

- 278/A maddesinde “Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi ne-
denlerle imha edilmesi gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mü-
kelleflerin başvurularına istinaden, bu Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü
bendindeki usulle mukayyet olmaksızın, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçeve-
sinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak suretiyle değerlenebilir.

Birinci fıkra hükmünden yararlanmak için yapılan başvurular, Maliye Bakanlığınca,
mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer
mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle
değerlendirilir. Bu değerlendirme neticesinde, Maliye Bakanlığınca karşılıklı anlaşmak sure-
tiyle, tayin olunan imha oranını aşmamak kaydıyla imha edilen emtianın emsal bedeli sıfır ola-
rak kabul edilir.

Mükellefler, imha işlemine ilişkin her türlü kayıt, belge ve evrakı bu Kanunun ilgili
hükümleri uyarınca muhafaza ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.

Maliye Bakanlığı, bu maddeden yararlanmak için başvuruda bulunabilecek mükellef-
lerde aranacak şartları, tayin olunan imha oranının geçerli olacağı süreyi, imha oranının süre-
sinden önce iptaline ilişkin kriterleri, bu madde kapsamına giren emtiayı (sektörler, iş kolları
ve işletme büyüklüklerini ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle) belirlemeye ve bu
maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları tespite yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – Bu Tebliğ uygulamasında;
a) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
b) Atık işleme tesisi: 2/4/2015 tarihli ve 29315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık

Yönetimi Yönetmeliği hükümleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen esaslara uy-
gun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerini,

c) İdare: Gelir İdaresi Başkanlığını,
ç) İmha Oranı: Yurtiçinde satışa konu edilen emtianın, bozulma, çürüme veya son kul-

lanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmek üzere gerçekleşen iade miktarlarının
ilgili yıldaki toplam yurtiçi satış miktarına oranını,

ifade eder.

BİRİNCİ BÖLÜM
İmha Edilen Emtianın Değerlenmesinde Genel Uygulama

İmha edilen emtianın değerinin takdir komisyonu tarafından tespit edilmesi
MADDE 4 – (1) 213 sayılı Kanunun 267 ve 278 inci maddeleri uyarınca, yangın, dep-

rem ve su basması gibi doğal afetler nedeniyle veya bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak,
paslanmak gibi nedenlerle iktisadi kıymetin imha edilmesinin gerektiği hallerde, emsal bedel
ile değerlenecek olan iktisadi kıymet değerinin ortalama fiyat veya maliyet bedeliyle belirlen-
mesi mümkün olmadığından, bu kıymetlerdeki değer düşüklüğü takdir komisyonu marifetiyle
tespit edilir.

(2) Takdir komisyonu tarafından takdir edilen emsal bedeli, mükellefler tarafından değer
düşüklüğüne uğrayan iktisadi kıymetin değeri olarak kayıtlara intikal ettirilir. Değer düşüklüğü
ise ilgili dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınır.
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Emtianın ilgili Bakanlık veya Yetkili Kurum görevlilerinin yer aldığı bir komisyon
nezdinde imha edilmesi

MADDE 5 – (1) Kıymeti düşen emtiadan; son kullanma tarihinin geçmesi veya kalite
standartlarına uygun olmamaları ya da çevreye ve insan sağlığına zarar verecek nitelikte ol-
maları gibi nedenlerle imha edilmesi gerekenler bakımından, bu Tebliğin 4 üncü maddesinin
(2) numaralı ayrımı kapsamında işlem tesis edilebilmesi için, imha işleminin, esas itibariyle,
takdir komisyonu nezaretinde gerçekleştirilmiş olması aranır.

(2) Bu gibi imha edilmesi mecburiyeti bulunan emtianın emsal bedelinin takdir komis-
yonunca muayyen bir zamanda takdirinin mümkün olmamasına bağlı olarak; takdir komisyo-
nuna başvurulmaksızın ilgili bakanlık veya yetkili kurum görevlilerinin de yer aldığı bir ko-
misyon nezdinde tutanakla tespit edilmek suretiyle malların imha edilebilmesi de mümkün-
dür.

Bu durumda, imha edilecek emtianın niteliğine göre, ilgili mevzuat gereği yetkili/ilgili
bakanlık veya kurum görevlileri ve bu emtiayı imha etmeye yetkili müessese ile mükellefin
temsilcilerinin de yer aldığı bir komisyon nezdinde imha işleminin yapılması ve bu durumun
komisyon tarafından tutanakla tespit edilmesi kaydıyla, imha işleminin takdir komisyonu nez-
dinde yapılması ve mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi görevlilerinin söz konusu imha ko-
misyonuna katılımı aranmaz.

Mükelleflerce bu şekilde gerçekleştirilen imha işlemine ilişkin düzenlenen tutanağa da-
yanılarak gerekli yasal kayıtlar yapılır. Değer düşüklüğünün yasal kayıtlara intikal ettirilebil-
mesi için ayrıca takdir komisyonu kararı aranmaz. Ancak, söz konusu imha tutanağı ile imha
işlemine dayanak diğer belge ve vesikaların istenildiğinde ibraz edilmek üzere mükelleflerce
muhafaza edilmesi zorunludur.

(3) Yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirilen imha işlemleri, 213 sayılı Kanunun 278/A
maddesi kapsamında ve mükelleflere tayin olunan imha oranı dahilinde değerlendirilmeyecek
olup, bu maddenin uygulama usul ve esasları Tebliğin ikinci bölümünde belirlenmiştir. Dola-
yısıyla, söz konusu imha işlemleri bakımından Tebliğin ikinci bölümünde belirlenen usul ve
esaslara uyulması gerekmemektedir.

Yurt dışında imha edilen emtianın durumu
MADDE 6 – (1) İhraç edilen emtiadan ticari sebeplerle iadesi gerekenlerin geri geti-

rilme maliyetinin yüksek olması veya hukuki nedenlerle geri getirilememesi ya da bozulmak,
çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi nedenlerle imha edilmesinin gerekmesi duru-
munda, söz konusu emtianın imha edildiğine ilişkin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen
belgeler esas alınmak suretiyle takdir komisyonu tarafından verilecek karara istinaden gerekli
yasal kayıtlar yapılır. Bu durumda, imha işlemine ilişkin olarak ilgili ülke mevzuatına göre dü-
zenlenen belgelerin istenildiğinde ibraz edilmek üzere mükelleflerce muhafaza edilmesi ge-
rekmektedir.

(2) Yukarıda ifade edildiği şekilde yurt dışında imha edilen emtianın değerleme işlem-
leri, 213 sayılı Kanunun 278/A maddesi kapsamında ve mükelleflere tayin olunan imha oranı
dahilinde bulunmamaktadır. 

Ambalaj malzemelerinin durumu
MADDE 7 – (1) 213 sayılı Kanunun 275 inci maddesine göre ambalajlı olarak piyasaya

arz edilmesi gereken emtiada, ambalaj malzemesinin bedeli imal edilen emtianın maliyet bedeli
içerisine dahil edilmektedir. Kıymeti düşen emtianın ambalaj malzemesi ile birlikte imha edil-
mesi durumunda, emtianın maliyet bedeli içerisinde yer alan ambalaj malzemesi bedelinin de
213 sayılı Kanunun 278 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

(2) İmha edilen emtianın ambalaj malzemesinin imha edilmemesi ve hurda olarak tekrar
kullanılabilecek nitelikte olması halinde, söz konusu malzemelerin emsal bedelle değerlenerek
kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.
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Kıymeti düşen emtiada oluşan değer düşüklüğünün gider olarak dikkate alınacağı
dönem

MADDE 8 – (1) 213 sayılı Kanunun 278 inci maddesi kapsamında yapılan değerleme
işlemlerinde; 

- Takdir komisyonu kararının (Tebliğin 4 üncü maddesi),
- İlgili bakanlık veya yetkili kurum görevlilerinin de yer aldığı komisyon nezdinde imha

işlemine ilişkin olarak düzenlenen tutanağın (Tebliğin 5 inci maddesi),
- Yurt dışında gerçekleştirilen imhalara ilişkin olarak ilgili ülke mevzuatına göre dü-

zenlenen belgelere istinaden verilen takdir komisyonu kararının (Tebliğin 6 ncı maddesi), 
mükelleflere bildirildiği tarih itibariyle değer düşüklüğü belli olduğundan, emtianın

maliyet bedeli ile emsal bedeli arasındaki farkın, takdir komisyonu kararının veya tutanağın
tebliğ edildiği dönemde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM
Bozulma, Çürüme veya Son Kullanma Tarihinin Geçmesi Gibi Nedenlerle Süreklilik

Arz Eden İmha İşlemlerine Konu Emtianın Değerlenmesi

Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle süreklilik
arz eden imha işlemlerine konu emtianın değerlenmesi

MADDE 9 – (1) Son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle iade alınan raf ömrü çok
kısa gıda maddeleri ile bozulma veya son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle iade alınan
ilaç ve benzeri maddelerin çevreye ve insan sağlığına zarar verecek nitelikte olmaları nedeniyle,
ivedi bir şekilde, bekletilmeksizin imha edilmesi zorunluluğu doğabilmektedir. 

Bu kapsamda, 7103 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 213 sayılı Kanuna eklenen
278/A maddesi, bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha
edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce
belirlenebilmesine imkân sağlamış olup, mezkur maddenin dördüncü fıkrasıyla Maliye Bakan-
lığına verilen yetkiye istinaden bu uygulamanın usul ve esasları aşağıda belirlenmiştir.

Uygulama kapsamındaki mal grupları
MADDE 10 – (1) 213 sayılı Kanunun 278/A maddesinin dördüncü fıkrasının verdiği

yetkiye dayanılarak, söz konusu madde uygulamasından esas itibariyle, yurt içinde satışa konu
olan ancak, raf ömrünün çok kısa olması, bozulması veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi
nedenlerle iade alınan, insan ve çevre sağlığına zararlı olması nedeniyle imha edilmesi mec-
buriyeti bulunan ve imha işlemleri süreklilik arz eden;

- Her türlü et ve et ürünleri (kıyma, pastırma, sucuk, salam, sosis gibi), 
- Her türlü süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, ayran, kaymak,  tereyağı,  gibi), 
- Yumurta,
- Taze sebze ve meyve,
- Pasta, kek, börek, ekmek gibi her türlü unlu mamuller, 
- İlgili Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen insan ve hayvan

sağlığı için kullanılan her türlü ilaç,
ve benzeri emtianın faydalanması uygun bulunmuştur. 
(2) Uygulamadan yararlanılmak istenen emtianın yukarıda belirtilen mahiyette olup ol-

madığı, bu Tebliğ kapsamında İdareye yapılan başvurularda öncelikli olarak değerlendirilir. 
Uygulamadan yararlanabilecek mükellefler
MADDE 11 – (1) 213 sayılı Kanunun 278/A maddesi uygulamasından, münhasıran

kazançları bilanço usulüne göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlana-
bilir. Şu kadar ki, bu mükelleflerin Tebliğin 12 nci maddesine göre yapacakları başvuru tari-
hinden önceki son hesap dönemine ait bilançolarında yer alan rakamlardan net satışları ile aktif
büyüklüğünün aritmetik ortalamasının 10.000.000 TL’nin veya özsermaye büyüklüğünün
5.000.000 TL’nin üzerinde olması gerekmektedir. 
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Başvuru ve İdareye sunulacak bilgi ve belgeler
MADDE 12 – (1) 213 sayılı Kanunun 278/A maddesi uygulamasından yararlanılabil-

mesi izni ve imha oranının tespiti için mükellefler tarafından İdareye yazılı olarak başvuruda
bulunulmalıdır.

Söz konusu başvuru, örneği bu Tebliğ ekinde yer alan (EK 1) başvuru formu ile yapı-
labilir. Başvurunun, asgari mezkûr form içeriği bilgilere yer verilmek suretiyle söz konusu baş-
vuru formu kullanılmadan yapılması da mümkündür.

(2) Başvuru formu/dilekçesi ekinde; 
a) Madde kapsamında faydalanılmak istenen ürün grupları, bu ürün gruplarına ilişkin

detaylı ürün listeleri,
b) Son beş hesap dönemine ilişkin ve miktar bazında yurt içi satışlar ve satıştan iadeler

bilgileri (her bir ürün bazında),
c) Son beş hesap dönemi içinde imha edilen emtia miktarını, emtia türü ve dönemler

itibariyle gösterir tablo,
ç) İmha işlemlerine ilişkin belgeler, 
d) Kendi işletmeleri bünyesinde imha/atık bertaraf tesisleri bulunan ve ilgili mevzuatı

dahilinde yetki/lisans sahibi mükelleflerce, yetkilendirme/lisans belgesinin noter onaylı örne-
ği,

İdareye ibraz edilir.
(3) İdare, mükellef tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan ön inceleme

neticesinde, ibraz edilen bilgi ve belgeleri yeterli görmemesi halinde, mükelleften ilave bilgi
ve belge talebinde bulunabilir. 

(4) Eksik veya ilave olarak istenen bilgi ve belgeler mükellef tarafından tamamlanma-
dığı sürece, başvuru değerlendirmeye alınmaz.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen mahiyetteki başvuruları

müteakiben, mükellefin başvurusu İdare tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur.
(2) Ön değerlendirme neticesinde, başvuruya ilişkin müspet bir kanaatin hasıl olmasına

bağlı olarak, başvuru ve eki belgeler, 213 sayılı Kanunun 278/A maddesi kapsamında imha
oranının belirlenebilmesine yönelik gerekli araştırmanın yapılarak sonuçlarının bir görüş ve
öneri raporuna bağlanmasını teminen Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir. 

(3) Adı geçen Başkanlık tarafından; mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, varsa fiili
üretim aşamaları, satış, iade ve imha süreçleri, sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili
idare, oda ve kuruluşların görüşleri ile uygun görülen diğer hususlar da dikkate alınmak sure-
tiyle yapılacak araştırma sonuçları ve başvuruya ilişkin değerlendirmeyi içerecek şekilde görüş
ve öneri raporu hazırlatılarak İdareye intikal ettirilir. 

Söz konusu raporda, başvuruda bulunulan her bir ürün itibariyle mezkûr madde uygu-
lamasında uygun görülebilecek imha oranına ilişkin değerlendirmeye/kanaate de yer verilir.

İmha oranının tayin olunması 
MADDE 14 – (1) Görüş ve öneri raporunun İdareye intikalini müteakiben İdare bün-

yesinde Gelir İdaresi Başkanı tarafından belirlenen Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı veya Gelir
İdaresi Daire Başkanlarından birinin başkanlığında, Gelir İdaresi Daire Başkanı ve/veya Grup
Başkanlarından oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından yapılan nihai değerlendirme netice-
sinde başvurunun uygun görülmesi halinde, bu komisyon tarafından her bir ürün için tespit
edilen imha oranı mükellefin kabulüne sunulur. Mükellef tarafından kabul edildiği yazılı olarak
bildirilen bu imha oranları, mükellefin kabul tarihinden itibaren uygulanmaya başlar. Mükel-
lefler tarafından kabul edilmeyen imha oranlarına konu emtia için, bu Tebliğin birinci bölü-
mündeki esaslara göre değerleme yapılır.
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(2) İdare ile başvuruda bulunan mükellef arasında tayin olunan imha oranı mükellefin
kabul beyanında bulunduğu hesap dönemi ve bu hesap dönemini izleyen beşinci hesap döne-
minin sonuna kadar (imha oranının iptali durumu saklı kalmak üzere) geçerlidir. Şu kadar ki,
mükelleflerin işe başladıkları ilk yılda madde hükmünden faydalanmak için başvuru yapmaları
halinde, tayin olunan imha oranı, kabul beyanında bulunulan tarihi takip eden üçüncü hesap
döneminin sonuna kadar geçerlidir. 

(3) Başvuruda bulunan mükellefler için nitelik, satış şekli, piyasa durumu vb. bakımın-
dan farklılık arz eden emtia için farklı imha oranları belirlenebilir.

İmha oranının uygulanması
MADDE 15 – (1) İmha oranının tayinini müteakiben Tebliğin bu bölümü kapsamındaki

imha işlemlerinde, mükelleflerce, her bir ürün itibariyle imha edilen emtianın emsal bedeli sıfır
olarak kabul edilmek suretiyle söz konusu emtia değerlenir.

(2) Tayin olunan imha oranı dahilinde gerçekleştirilen imha işleminin, mükelleflerin
kendi işletmeleri bünyesinde bulunan atık işleme tesislerinde yapılması halinde, mükelleflerce
en az iki nüsha imha tutanağı düzenlenir. Tutanak yetkililerce imzalanır. Tutanakta; tutanağın
tarihi, mükellefin ad-soyad/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, imha yeri ve imha iş-
leminin bu Tutanakta ad, soyad, unvan ve imzası bulunan yetkililerin gözetiminde yapıldığına
dair ibarenin bulunması zorunludur. 

Tutanağın ekinde, imhaya konu mallara ait iade faturalarına ilişkin icmal (İade faturasını
düzenleyen mükellefin ad-soyad/unvanı, fatura numarası ve tarihi, iade mal cinsi ve miktar)
bilgilerine yer verilir.  

İmha sonucu ortaya çıkan atıkların başka bir atık işleme tesisine gönderilmesi durumunda,
mükellefler tarafından düzenlenen tutanak ve icmalin bir örneği sevk irsaliyesine eklenir.

(3) Tayin olunan imha oranı dahilinde gerçekleştirilen imha işleminin, mükelleflerce
kendi işletmeleri bünyesinde yapılmaması, yetkilendirilmiş bir atık imha tesisine yaptırılması
halinde ise imha edilecek emtianın sevki aşamasında, mükellefler veya emtianın dağıtıcısı fir-
malar tarafından yukarıda ifade edilen şekilde en az üç nüsha olarak düzenlenecek tutanak ve
icmalin bir nüshası sevk irsaliyesine eklenir. 

Bu sevk irsaliyesi ile tutanak ve icmalin, imha tesislerince muhafaza ve gerektiğinde
ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu tutanakta, ekli icmalde yer verilen malların imha edilmek üzere, imha te-
sisine gönderildiği ibaresine yer verilir. 

İmha tesisine emtianın dağıtıcısı olan firmalar tarafından gönderilen ve yukarıda belir-
tildiği şekilde düzenlenen tutanak ve eki icmalin bir nüshası, emtiası imha olunan mükellefe
gönderilir. Bu nüshalar tüm taraflarca muhafaza ve gerektiğinde ibraz edilir. 

Bildirim
MADDE 16 – (1) Bu müessese hükümlerinden faydalanan mükelleflerce, her yıl, ilgili

olduğu yıla ait gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde, örneği bu Tebliğ
ekinde yer alan (EK 2) formata uygun şekilde ve her bir ürün itibariyle hazırlanacak imha oranı
yıllık takip raporu bir dilekçe ekinde İdareye ibraz edilir.

İmha oranının yenilenmesi veya revize edilmesi
MADDE 17 – (1) Mükellefler mevcut bir imha oranının yenilenmesi/revize edilmesi

talebinde bulunabilir. Yeni bir ürün grubu için imha oranı tespitine yönelik başvurular da imha
oranının revize edilmesi kapsamında değerlendirilir.

(2) İmha oranının yenilenmesi talebi, en geç mevcut imha oranının geçerlilik süresinin
bitiminden dokuz ay önce İdareye, dayanak bilgi ve belgelerle birlikte yapılır.

İdare, söz konusu başvurunun incelenmesi sonucunda, mevcut imha oranının geçerlilik
süresinin bitim tarihini izleyen beşinci hesap dönemini aşmayacak şekilde, uygun göreceği
süre kadar daha mevcut imha oranlarının devam ettirilmesine karar verebilir. Bununla birlikte,
İdare, mevcut imha oranlarında kavranan işlemlerin mahiyetinin, belirtilen koşulların ve benzeri
unsurların değiştiğine ya da farklı bir oran tespit edilmesi gerektiğine karar verirse, mükellef
ile yeni bir imha oranı belirlemek için durumun araştırılmasını yukarıda belirtildiği şekilde
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından talep eder ve gelen görüş ve öneri raporunu da yapılan
değerlendirmede dikkate almak suretiyle mükellef ile yeni imha oranları belirleyebilir. 
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(3) Tayin olunan imha oranlarının revize edilmesi talebinde mükellefler, revize edilme
talebinin nedenlerini de içerecek şekilde gerekli bilgi ve belgeleri İdareye ibraz eder. Bu du-
rumda da durumun araştırılması yukarıda belirtildiği şekilde Vergi Denetim Kurulu Başkanlı-
ğından talep edilir ve gelen görüş ve öneri raporunu da yapılan değerlendirmede dikkate almak
suretiyle tayin olunmuş imha oranları revize edilebilir. 

Revize talebinin İdare tarafından kabul edildiği durumda, imha oranlarının revize edil-
diği tarihten itibaren yeni imha oranı tayin edilmiş sayılır. İdarenin revize talebini kabul etme-
diği durumda mevcut imha oranları aynen devam eder.

(4) Mevcut imha oranlarının revize edilmesine ilişkin nedenler İdare tarafından da tespit
edilebilir. Bu durumda mükelleften talep edilen gerekli izahat neticesinde imha oranları, taraf-
larca revize edilir. Bu şekilde imha oranlarının revize edildiği tarihten itibaren yeni imha oran-
ları geçerli olur.

İmha oranlarının iptali
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda, İdare, tayin olunan imha oranlarının

geçerliliğini tek taraflı olarak iptal edebilir:
a) Mükellefin bu Tebliğde belirlenen imha işlemine ilişkin belgelendirme prosedürlerine

uymaması,
b) Mükellef tarafından gerek başvuru esnasında gerekse sonraki aşamalarda (imha oranı

yıllık takip raporu dâhil) ibraz edilen bilgi ve belgelerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olduğunun
anlaşılması,

c) İmha oranı yıllık takip raporunun süresinde verilmemesi,
d) İdare tarafından imha oranlarının revize edilme talebinin mükellef tarafından kabul

edilmemesi.
(2) Tayin olunan imha oranlarının geçerliliğinin iptal edildiği durumlarda iptal kararının

verildiği tarihten itibaren tayin olunmuş olan imha oranları geçerliliğini kaybeder ve mükel-
leflerin 213 sayılı Kanunun 278/A maddesi kapsamında değerleme yapma imkanları son bu-
lur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar

Muhafaza ve ibraz
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilen imha

işlemlerine ilişkin her türlü kayıt, belge ve evrakın 213 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca
muhafaza ve gerektiğinde ibraz edilmesi zorunludur.

Belirlenen imha oranının aşılması halinde değerleme
MADDE 20 – (1) Tayin olunan oranı aşan imha işlemlerine konu emtia, 213 sayılı Ka-

nunun 278 inci maddesi kapsamında değerlendirilir ve bu Tebliğin birinci bölümünde belirlenen
usul ve esaslara göre değerlenir.

İmha Oranı Tayini Başvuru Formu ve İmha Oranı Yıllık Takip Raporu’nda de-
ğişiklik yapma yetkisi

MADDE 21 – (1) İdare, bu Tebliğ eklerinde yer alan, İmha Oranı Tayini Başvuru For-
mu ve İmha Oranı Yıllık Takip Raporu’nda değişiklik yapma yetkisini haizdir. 

Cezai müeyyide
MADDE 22 – (1) 213 sayılı Kanunun 278 ve 278/A maddelerinde yer alan değerleme

hükümlerine uyulmaması durumunda mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hü-
kümleri çerçevesinde işlem tesis edilir. 

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 497)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 21/3/2018 tarihli

ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen Geçici 30 uncu maddenin uygulan-
masına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.

Yasal düzenlemeler ve dayanak
MADDE 2 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;
- 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıp-

ranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde
gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş
ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hüküm-
lerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.",

- 315 inci maddesinde, "Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Ba-
kanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde
iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.”,

- Mükerrer 315 inci maddesinde, “Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden di-
leyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü
ile yok edebilirler.

Bu usulün tatbikinde;
1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortis-

manlar toplamının tenzili suretiyle tesbit olunur. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde,
üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değe-
rinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek su-
retiyle tespit edilir.

2. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı %50'yi geçmemek üzere normal amortis-
man oranının iki katıdır.

3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır.
Bu sürenin son yılına devreden bakıye değer, o yıl tamamen yok edilir.”,
- Geçici 30 uncu maddesinde, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 17/4/1957

tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce
münhasıran imalat sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının
Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge,
yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edi-
len yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edi-
len yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca
bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate
alınmak suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin kü-
suratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere
uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izle-
yen yıllarda değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hük-
münden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.
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(2) 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye isti-

naden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman

Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 Sıra No.lu Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik, 28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete'de

yayımlanan 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesi ile açık-

lanmıştır.

(3) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin

Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, bu maddenin uygulama usul ve esasları Teb-

liğin izleyen bölümlerinde belirlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ uygulamasında;

a) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,

b) 4691 sayılı Kanun: 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Kanununu,

c) 5746 sayılı Kanun: 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu,

ç) 6550 sayılı Kanun: 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Alt Yapılarının Destek-

lenmesine Dair Kanunu,

d) 6948 sayılı Kanun: 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununu,

e) Ar-Ge faaliyeti: 4691 sayılı Kanunun (3/c), 5746 sayılı Kanunun (2/1-a) ve 6550 sa-

yılı Kanunun (2/1-b) maddesinde tanımı yapılan faaliyeti,

f) Sanayi sicil belgesi: Sınai işletmelerin, 6948 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsa-

mında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi mu-

kabilinde verilen belgeyi,

g) Tasarım faaliyeti: 4691 sayılı Kanunun (3/z) ve 5746 sayılı Kanunun (2/1-j) madde-

sinde tanımı yapılan faaliyeti,

ğ) Yatırım teşvik belgesi: Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu

değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek

unsurlarından istifade imkânı sağlayan ve 19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı amaçlarına uygun olarak gerçekleştiri-

lecek yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Mü-

dürlüğü) veya ilgili yerel birimler (Kalkınma Ajansları, Sanayi Odaları) tarafından düzenlenen

belgeyi,

h) Yeni makina-teçhizat: İmalatını/üretimini müteakiben her hangi bir surette (test ça-

lışmaları hariç) kullanılmamış makina – teçhizatı,

ı) Yenilik: 4691 sayılı Kanunun (3/g), 5746 sayılı Kanunun (2/1-b) ve 6550 sayılı Ka-

nunun (2/1-n) maddesinde tanımı yapılan faaliyeti,

ifade eder.

Makina ve teçhizat

MADDE 4 – (1) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi uygulaması bakımından

makina ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal/hizmet üretimi ile

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan her türlü makina ve cihazlar ile bunların

eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerini (konveyör, forklift vb.) ifade etmektedir.

25 Mayıs 2018 – Sayı : 30431                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



(2) Yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen makina ve teçhizatlar bakımından,
iktisap edilen kıymetin uygulamadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teşvik belgesi
eki listede yer alması ve makina-teçhizat niteliğinde olması gerekmektedir.

Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesinden önce iktisap edilen makina ve teçhizatlar
bakımından uygulamadan yararlanılması mümkün değildir.

Yatırım teşvik belgesinde yer almasına karşın Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen
izin ile devir, satış veya ihraç işlemine konu edilen makina ve teçhizatlar için daha önce bu uy-
gulama kapsamında ayrılmış amortisman tutarları için her hangi bir düzeltme işlemi yapılmaz.

Yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi durumunda, iptale konu belgeye dayanılarak
iktisap edilen makina ve teçhizat için bu uygulama kapsamında işlem tesis edilemez.

(3) Aşağıda sayılan iktisadi kıymetler Geçici 30 uncu madde kapsamında değerlendi-
rilmez. 

a) Sarf malzemeleri ve yedek parçalar,
b) Üretimde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk,

dolap, mefruşat gibi demirbaşlar,
c) Otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici

gibi taşıt araçları (yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck tipi kamyonlar ile karayoluna çık-
ması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kam-
yonlar, mikserli kamyonlar (beton pompası, silobas vb. monteli olanlar dahil), frigorifik kam-
yonlar, semi veya frigorifik treylerler, forkliftler, iş makinaları, vinçler, tarım makinaları ve
benzerleri, hastane yatırımlarına ilişkin iktisap edilen ambulanslar, yalnızca havaalanlarında
yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan terminale taşımak için kullanılan ve trafiğe çıkmayan
apron otobüsleri hariç).

Uygulamanın kapsamı
MADDE 5 – (1) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesinden, gelir/kurumlar ver-

gisi mükelleflerinden;
- 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz olanlar, münhasıran imalat faali-

yetinde kullanmak üzere 
- 4691 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun ve 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyette

bulunanlar, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere
- Yatırım teşvik belgesini haiz olanlar, haiz oldukları yatırım teşvik belgesi kapsamında 
katma değer vergisinden müstesna olarak iktisap edecekleri yeni makina ve teçhizat

için yararlanabilecektir.
(2) Sanayi sicil belgesini haiz olanlar, kapsamı 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen makina ve teç-
hizat için Geçici 30 uncu madde uygulamasından yararlanabilecek olup, makina ve teçhizatın
iktisap edildiği tarih itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz olunması gerekmektedir. 

Uygulamada süre
MADDE 6 – (1) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi ile getirilen uygulamadan

madde kapsamına giren mükelleflerce, maddenin yürürlük tarihi olan 1 Mayıs 2018 tarihinden
itibaren 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilecek yeni makina ve teçhizat için faydala-
nılabilecektir. 

(2) Mezkur maddenin yürürlüğünden önce veya 31/12/2019 tarihinden sonra iktisap
edilen makina–teçhizat için bu uygulamadan faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                25 Mayıs 2018 – Sayı : 30431



Amortisman oran ve süresinin hesaplanması
MADDE 7 – (1) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesiyle, madde kapsamına

giren mükelleflerce maddede belirtilen şartlar kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teç-
hizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanu-
nun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alın-
mak suretiyle hesaplanabilmesine olanak sağlanmış olup, bu şekilde yapılacak hesaplamada
faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak
suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenecektir.

(2) Yukarıda belirtildiği şekilde belirlenmiş olan oran ve sürelerin izleyen yıllarda de-
ğiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

(3) Geçici 30 uncu madde ile getirilen uygulamadan, madde kapsamına giren iktisadi
kıymet için ilk kez amortisman ayrılacağı hesap döneminden itibaren yararlanılabilecektir.
Mezkûr madde kapsamındaki bir makina – teçhizat için ilk kez ayrılan amortismanın genel
esaslara göre olması,  diğer bir ifade ile bu uygulamadan yararlanma tercihinde bulunulmaması
halinde, izleyen dönemlerde mezkûr madde uygulamasından yararlanılabilmesi mümkün de-
ğildir.

(4) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi kapsamında iktisap edilen bir iktisadi
kıymetin faydalı ömrünün Maliye Bakanlığınca iki yıl olarak belirlenmiş olması durumunda
mükelleflerce söz konusu iktisadi kıymet değeri amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider
yazılabilecektir.

Amortisman usulünü seçme
MADDE 8 – (1) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi ile getirilen uygulamadan

faydalanacak makina ve teçhizat için, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından
normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden biri seçilerek, amortisman
ayırma hakkına sahip diğer mükelleflerce de normal amortisman yöntemine göre amortisman
ayrılabilecektir. 

Örnek: Yatırım teşvik belgesi sahibi (A) A.Ş. 31/5/2018 tarihinde 30.000 TL ye (katma
değer vergisinden müstesna olarak) yatırım teşvik belgesi kapsamında cam ürünleri imalatında
kullanılan yeni bir makina satın almış olup, söz konusu makinanın faydalı ömrü 333 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki amortisman listesinde 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Mükellefin 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi ile getirilen uygulamadan fay-
dalanmak istemesi durumunda söz konusu iktisadi kıymetin faydalı ömrü (5/2 =) 2,5 yıl olarak
hesaplanacak, sürenin küsuratlı çıkması nedeniyle 2,5 sayısı bir üst tam sayıya tamamlanmak
suretiyle faydalı ömür 3 yıl olarak belirlenecektir.

a) Mükellefin normal amortisman usulünü seçmesi:
Amortisman oranı : 1/3 = %33,33 
Yıllık amortisman tutarı: 30.000 x %33,33 = 10.000
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b) Mükellefin azalan bakiyeler usulünü seçmesi:

Amortisman oranı: 1/3 = %33,33 x 2 = %66,66 (Azalan bakiyeler usulünde uygulanacak

amortisman oranı 213 sayılı Kanunun mükerrer 315 inci maddesi uyarınca %50 oranını geçe-

meyeceği için amortisman oranının %50 olarak uygulanması gerekmektedir)

Listelerde yer almayan iktisadi kıymetlerin iktisap edilmesi

MADDE 9 – (1) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi kapsamında iktisap edilen

amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekin-

de bulunan listedeki herhangi bir sınıflamada yer almaması durumunda, iktisadi kıymetlere

uygulanacak amortisman oranları, mükelleflerin müracaatları üzerine Bakanlığımızca belirle-

necek olup, mükelleflerin söz konusu iktisadi kıymetler için de anılan madde hükmünden fay-

dalanmaları mümkün bulunmaktadır.

Diğer hususlar

MADDE 10 – (1) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi hükümlerine aykırı ola-

rak işlem tesis eden mükellefler hakkında, mezkûr Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur. 

(2) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi ile getirilen uygulamadan faydalanıl-

ması ihtiyaridir.

Ancak, bu uygulamadan yararlanılmasına bağlı olarak belirlenen ve uygulanmasına

başlanılan amortisman oran ve süreleri, izleyen dönemlerde değiştirilemez. Dolayısıyla, söz

konusu madde kapsamında amortisman ayırmaya başlandıktan sonra ilgili makina-teçhizat için

genel esaslara göre bulunacak amortisman oran ve sürelerine dönülmesi mümkün değildir.

(3) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi ile getirilen uygulamadan yararlanmak

isteyen mükellefler, bu yöntemi uyguladıklarını kanuni defter, amortisman listeleri ve beyan-

namelerinde belirtmeye mecburdurlar.

(4) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesinin uygulanmasına yönelik olarak bu

Tebliğ ile düzenleme yapılmamış olan hallerde, 213 sayılı Kanunun amortisman uygulamasına

ilişkin genel hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir. 

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:483)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:498)

MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“1/7/2018” ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Gelir İdaresi Başkanlığı, ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait bildirilecek bilgilerin içeriği,
formatı, standardı,  başvuru ve bildirimin kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak
diğer usul ve esasları www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlarla
belirlemeye yetkilidir.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2018”
ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali raporların
içerik, format ve standardı ile bildirime ilişkin diğer usul ve esasları www.efatura.gov.tr internet
adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bil-
dirim Kılavuzu”nda açıklanacaktır.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan
“1/4/2018” ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Gelir İdaresi Başkanlığı söz konusu belgelerde bulunması gereken bilgilerin içeriği, formatı,
standardı ile söz konusu belgelerin ÖKC’lerden düzenlenebilmesine ilişkin uyulması gereken
diğer teknik usul ve esasları https://ynokc.gib.gov.tr/ internet adresinde yayınlanacak teknik
kılavuzlar ile belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Manavgat 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas : 2008/30 

Karar : 2009/971 

―Nitelikli Hırsızlık" suçundan sanık Murat ve Azime oğlu 09/11/1977 Frankfurt doğumlu 

Erzincan Merkez ReĢadiye mahallesi nüfusunda kayıtlı TUFAN KOYUN hakkında 

mahkememizin 01/10/2009 tarih 2008/30 esas 2009/971 karar sayılı ilamla TCK.142/l-a, l43, 

62/l, 53/l-a.b.c.d.e, 63. maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis ve Sanığın TCK'nın 53/1-(a)-(b)-(d) 

ve (e) bentlerinde öngörülen haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c 

fıkrasındaki haklardan Ģartla tahliye tarihine kadar menine karar verilmiĢ olup sanığın adresi 

tespit edilemediğinden ve MERNĠS adresine ulaĢılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar 

verilmiĢtir. 

ĠĢbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre baĢlamak üzere 7 günlük süre içinde 

mahkememize veya baĢka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak 

sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Temyiz yasa yoluna baĢvurulabileceği, aksi halde 

hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 3142 

————— 

Esas No : 2013/462 

Karar No : 2014/357 

―Özel Hayatın Gizliliğini Ġhlal Etmek‖ suçundan sanık Ahmet OĞUR ve Ayten oğlu 

17/06/1985 Hechingen/ALMANYA doğumlu Antakya Selçuk Mah./köy nüfusunda kayıtlı ERAY 

SÜDEN hakkında mahkememizin 27/05/2014 tarih 2013/462 esas 2014/357 karar sayılı ilamla 

TCK. 134/1, 134/2, 53/1-a.b.c.d.e, 6 3 maddesi gereğince 2 Yıl Hapis ve Sanığın TCK'nın 53/l-

(a)-(b)-(d) ve (e) bentlerinde öngörülen haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 

(c) bendinde düzenlenen haklardan da kendi altsoyu açısından koĢullu salıverilmesine, kendi 

altsoyu dıĢındakiler yönünden hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN 

BIRAKILMASINA, Emanetin 2013/272 sırasında kayıtlı olan emanet eĢyalarının delil olarak 

dosyada saklanmasına karar verilmiĢ olup sanığın adresi tespit edilemediğinden ve MERNĠS 

adresine ulaĢılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiĢtir. 

ĠĢbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre baĢlamak üzere 7 günlük süre içinde 

mahkememize veya baĢka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak 

sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Temyiz yasa yoluna baĢvurulabileceği, aksi halde 

hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 3143 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 25 Mayıs 2018 – Sayı : 30431 

 

Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/491  

Karar No : 2016/720 

Mahkememizin 02/12/2016 tarih ve 2016/491 Esas, 2016/720 Karar sayılı ilamı ile sanık 

Maksım ARTEMOV hakkında, 28/06/2016 tarihinde iĢlediği iddia edilen EĢyayı Gümrük 

ĠĢlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçu nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1. maddesi uyarınca 10 AY HAPĠS ve 1000,00 TL ADLĠ 

PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 Sayılı 

Yasanın 51. maddesi uyarınca ERTELENMESĠNE, 1 yıl herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin 

denetime tabi tutulmasına, adli para cezasının yasal olarak ertelenmesine yer olmadığına, suça 

konu malların MÜSADERESĠNE, yargılama giderlerinin sanıklardan tahsili ile hazineye gelir 

kaydına, Müdahil kendisini vekille temsil ettirdiğinden 1800,00 TL vekalet ücretinin sanıktan 

alınarak müdahile verilmesine karar verilmiĢtir. 

Mahkememiz kararına karĢı katılan Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

vekili tarafından kamunun uğradığı zararın giderilmemiĢ olması nedeniyle erteleme hükümlerinin 

yasaya aykırı olduğu belirtilerek istinaf talebinde bulunduğu anlaĢılmıĢtır. 

Kararın ve Ġstinaf BaĢvuru Dilekçesinin sanık Maksım ARTEMOV'un bildirmiĢ olduğu 

yurtdıĢı adresine tebliğe çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı anlaĢıldığından 7201 Sayılı 

Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük 

yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü baĢvurunun 

tutanağa geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde ĠSTĠNAF yoluna 

baĢvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 

 3031 

————— 

Esas No : 2017/127 

Karar No : 2017/720 

Mahkememizin 25/12/2017 tarih ve 2017/127 Esas, 2017/720 Karar sayılı ilamı ile sanık 

Kamal ALKASSEM hakkında, 10/12/2016 tarihinde iĢlediği iddia edilen Birinci ila dördüncü 

fıkralarda tanımlanan fiillerin iĢlenmesine iĢtirak etmeksizin, bunların konusunu oluĢturan eĢyayı, 

bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satmak suçu nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/5, 3/10 ve 3/10-son maddeleri uyarınca 2 YIL 6 AY HAPĠS 

ve 100,00 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, suça konu malların 

MÜSADERESĠNE, yargılama giderlerinin sanıklardan tahsili ile hazineye gelir kaydına, Müdahil 

kendisini vekille temsil ettirdiğinden 1980,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak müdahile 

verilmesine karar verilmiĢtir. 

Kararın sanık Kamal ALKASSEM'in bildirmiĢ olduğu adresine tebliğe çıkarıldığı ancak 

tebliğinin sağlanamadığı anlaĢıldığından 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince 

RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra 

tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya 

mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge 

Adliye Mahkemesi nezdinde ĠSTĠNAF yoluna baĢvurabileceğine, aksi halde hükmün 

kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 3030 
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Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/4 

Karar No : 2017/500 

Mahkememizin 25/09/2017 tarih ve 2017/4 Esas, 2017/500 Karar sayılı ilamı ile sanık 

BarıĢ BAġARAN hakkında, 25/07/2016 tarihinde iĢlediği iddia edilen Birinci ila dördüncü 

fıkralarda tanımlanan fiillerin iĢlenmesine iĢtirak etmeksizin, bunların konusunu oluĢturan eĢyayı, 

bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satmak suçu nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/5, 3/10 ve 3/10-son maddeleri uyarınca 2 YIL 6 AY HAPĠS 

ve 3000,00 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, suça konu malların 

MÜSADERESĠNE, yargılama giderlerinin sanıklardan tahsili ile hazineye gelir kaydına, Müdahil 

kendisini vekille temsil ettirdiğinden 1980,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak müdahile 

verilmesine karar verilmiĢtir. 

Kararın sanık BarıĢ BAġARAN'ın bildirmiĢ olduğu adresine tebliğe çıkarıldığı ancak 

tebliğinin sağlanamadığı anlaĢıldığından 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince 

RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra 

tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya 

mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge 

Adliye Mahkemesi nezdinde ĠSTĠNAF yoluna baĢvurabileceğine, aksi halde hükmün 

kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 3029 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/101  

Karar No : 2017/674 

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

14/12/2017 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince ĠNFAZ SÜRESĠNCE HĠZMETLERĠNDEN 

YASAKLILIK (TCK 53/l-a, d, e), 1000 TL ADLĠ HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. 

MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 3 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan Ali ve Sevgili oğlu, 

01/01/1975 doğumlu, Ġstanbul Maltepe Mah./köy nüfusuna kayıtlı YILDIRIM KURT tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ mahkememiz kararı 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, ilan olunur.  3004 

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

Esas No : 2012/948 

Karar No : 2018/25 

Mahkememizin 10/01/2018 tarih ve 2012/948 Esas-2018/25 Karar sayılı kararı ile sanık 

Hakan SAMSUNLU (Nejat ve Semiha oğlu, Samsun-04/07/1970 D.lu, Samsun-Atakum-

Mimarsinan Nüf. kay. T.C. No: 50821629744) hakkında dolandırıcılık suçundan mahkememize 

açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda TCK. 157/1, 52/2 maddeleri uyarınca 3 Yıl 

Hapis ve 10.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiĢtir. 

Verilen hüküm, sanık Hakan SAMSUNLU'ya sanığa tebliğ edilememiĢ ve yapılan adres 

araĢtırmasında da tebligata yarar açık adresi tespit edilememiĢ olup, iĢbu ilan tarihinden itibaren  

7 gün sonra gerekçeli kararın sanığa tebliğinin yapılmıĢ sayılacağı, 

Sanığın tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre 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 mahkumiyet kararına karĢı Ġzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ġlgisi Ceza Dairesine istinaf 

yoluna baĢvurabileceği, 

Hususları, adresi meçhul olan sanık Hakan SAMSUNLU'ya ilanen tebliğ olunur. 

 3230 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesinden: 

Esas No : 2017/25362 

Suç : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, Suç iĢlemek amacıyla 

örgüt kurma ve örgüte üye olma 

Mahkemesi : Ġstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi  

Sanık : Oktay KARAKOÇ (TC Kimlik No: 38332188882) 

  Diyarbakır ili, Ergani ilçesi, Gülerce Mahallesi/Köy, Cilt No: 71, Hane 

No: 03, BSN: 47'de nüfusa kayıtlı Nezir ve Saadet oğlu, Adana 

09/09/1974 doğumlu, Zübeyde Hanım Mah. Fevzi Çakmak Cad. No. 36/4 

GaziosmanpaĢa/ĠSTANBUL adresinde oturur. 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma ve 

örgüte üye olma suçlarından yukarıda açık kimliği yazılı sanık Oktay KARAKOÇ hakkında 

Ġstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 18/11/2014 gün ve 2012/390 Esas, 

2014/424 Karar sayılı hükmün katılan Akbank T.A.ġ. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine 

4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesinde eklenen son fıkrası hükmü 

gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve 

yapılan araĢtırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, 

Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 

sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın 5237 sayılı TCK'nın 254/3. maddesinde hükme 

bağlanan suç yönünden REDDĠ, suç iĢlemek amacıyla örgüt kurarak yönetici olmak ve suç 

iĢlemek için kurulan örgüte üye olmak suçu yönünden verilen hükmün ONANMASI, 5237 sayılı 

TCK'nın 245/2 maddesinde hükme bağlanan suç yönünden kurulan hükmün BOZULMASI 

isteyen 30/11/2017 tarih ve 8. Bölüm 2015/161660 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 4575/1/1-1 

————— 

Esas No : 2018/2113 

Suç : Bıçak veya Diğer Aletleri Ġzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, TaĢıma veya 

Bulundurma  

Mahkemesi : Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi  

Sanık : Recep AKYOL (TC Kimlik No: 17239506036) 

  Aydın Ġli, Bozdoğan Ġlçesi, Haydere Mahallesi/Köyü Cilt No: 24, Hane 

No: 179, BSN: 7'de nüfusa kayıtlı Cemal ve Gülay oğlu, Haydere - 

22/04/1968 doğumlu. Bahariye Mahallesi 1716. Sokak No: 46 Ġç Kapı  

No: 3 KarĢıyaka / ĠZMĠR adresinde oturur. 
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Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taĢıma veya bulundurma 

suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık Recep AKYOL hakkında Bodrum 6. Asliye Ceza 

Mahkemesinden verilen 31/03/2015 gün ve 2014/107 Esas, 2015/165 Karar sayılı hükmün sanık 

tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. 

maddesinde eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 

tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve yapılan araĢtırmalara rağmen adresi tespit 

edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 

sanık hakkındaki hükmün 5. paragrafının çıkartılması ve diğer kısımları aynen bırakılmak 

suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükümlerin DÜZELTĠLEREK ONANMASI, 

isteyen 08/02/2018 tarih ve 8. Bölüm 2015/229473 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 4575/2/1-1 

————— 

Esas No : 2018/1603 

Suç : Kumar Oynanması Ġçin Yer ve Ġmkan Sağlama 

Mahkemesi : Ġstanbul (Kapatılan) 74. Asliye Ceza Mahkemesi 

Sanık : Yüksel TUR (TC Kimlik No: 10124197296) 

  Erzincan Ġli, Ġliç Ġlçesi, Çayyaka Mahallesi/Köyü Cilt No: 18, Hane No: 3 

BSN: 31'de nüfusa kayıtlı Halil ve Fatma oğlu, Ġliç - 20/06/1969 doğumlu, 

Halide Edip Adıvar Mahallesi MelikĢah Sokak No: 95 Ġç Kapı No: 6 ġiĢli/ 

ĠSTANBUL adresinde oturur. 

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık 

Yüksel TUR hakkında Ġstanbul (Kapatılan) 74. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15/01/2018 

gün ve 2014/592 Esas, 2015/264 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 

4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesinde eklenen son fıkrası hükmü 

gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve 

yapılan araĢtırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, 

Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 

sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının mahkumiyet hükmünün ONANMASI, isteyen 

15/01/2018 tarih ve 8. Bölüm 2015/206180 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan 

olunur.  4575/3/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġIMA VE BOġALTMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aĢağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   

45500 Soma/MANĠSA 

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

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

2 - Ġhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih 

ve Saati Süre 

Işıklar Yeraltı Karo Sahası 

(Kısrakdere Doğu) Mevkii ve 

civarındaki stoklardan 40.000 ton 

kömürün, İstasyon Vagon tesislerinin 

stoklama bölgesine taşınması ve 

boşaltılması işi 

2018/255260 2018-821 
12.06.2018 

15:00 

180 

gün 

 

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

MANĠSA)’dır. 

c) ĠĢin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

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

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

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

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

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

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

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

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

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 4593/1-1 
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TAġINMAZ SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı 

ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tapu kayıt bilgileri aĢağıdaki 

tabloda yer alan taĢınmaz ―satıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

 

ĠHALE KONUSU TAġINMAZ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ (TL) 

ĠHALE 

ġARTNAME 

BEDELĠ (TL) 

SON TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü 

mahallesi, 5050 ada 4 parsel, 1768 ada 

82, 83, 84, 85, 86 parseller ve 6243 ada 

2 parsel ile Varlık mahallesi, 6250 ada   

1 ve 2 parsellerde bulunan toplam 

136.126,44 m2 yüzölçümlü taĢınmaz ve 

üzerindeki binalar (bir bütün halinde) 

10.000.000 250 02.07.2018 

 

1 - Ġhale, pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü 

takdirde ihale, pazarlık görüĢmesine devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Ġhaleye katılabilmek için Ġhale ġartnamesi alınması ve teklifin Ġdare’nin Ziya Gökalp 

Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden 

teslim edilmesi zorunludur. 

3 - Ġhale ġartnamesi bedeli Ġdare’nin; 

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

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

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

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Atatürk Bulvarı ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

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

Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiĢ olması 

yeterlidir) ile ihale konusu taĢınmaz bilgileri belirtilecektir. Ġhale ġartnamesi ve eki Tanıtım 

Dokümanı almak için ödenmiĢ tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez. 

4 - ÖzelleĢtirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe 

kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme 

süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

5 - Ġhale konusu taĢınmazın yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

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

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

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢ/taĢınmaz edinmelerinin mümkün olup 

olmadığını önceden araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri 

yapmakla yükümlüdürler. 

6 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

7 - Ayrıca taĢınmazlar için 0312 585 83 30 numaralı telefondan, 0312 585 80 51 numaralı 

fakstan, ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 

 4662/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Çorum Belediye Başkanlığından: 

ĠĢin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, 6 Kat Konut Parseli iĢaretli 

aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmaz, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a. Maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan Ģartnamesi dahilinde satılacaktır. 

ġartname: ġartname ve Ekleri Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL 

karĢılığında temin edilebilir ve görülebilir. 

 

Mah. Cinsi Pafta Ada Parsel Miktar m² Tahmini Bedel  Geçici Teminat 

Ġlice Arsa 21-L-4-A 4243 1 7022,81 7.250.000,00 TL 217.500,00 TL 

 

Ġhale Tarihi ve Yeri: 08.06.2018 Cuma günü saat: 14.30’da Belediyemiz Hizmet Binası 

5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Ġsteklilerde Aranan Belgeler:  

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi.  

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.  

C) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.  

D) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil 

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

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.  

F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na uygun)  

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dıĢındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 

teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 

teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 

ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz.  

H) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi. 

I) Ġhale Ģartname bedelini yatırdığına dair makbuz. 

Ġ) Ġhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. 

Tekliflerin en geç 08.06.2018 Cuma günü saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Hizmet Binası 

5. Katta bulunan Ġhale Komisyon (Encümen BaĢkanlığı) BaĢkanlığına teslim edilmesi 

gerekmektedir. Ġhaleye katılacakların, Ġhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri Ģarttır. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 4632/1-1 
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MUHTELĠF ARAÇ VE MUHTELĠF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DURUMU ĠTĠBARIYLA ĠHTĠYAÇ FAZLASI OLAN 

AġAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELĠF ARAÇ VE MUHTELĠF HURDA 

MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLĠF ALINARAK ĠHALE SURETĠYLE AġAĞIDA 

BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SATIġA ARZ EDĠLMĠġTĠR. 

MUHTELĠF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, Ġġ MAKĠNESĠ, ALÜMĠNYUM, , 

YÜZER VASITA, YAĞ, PASLANMAZ, GERGĠ TELLĠ ALÜMĠNYUM HAVAĠ HAT TELĠ, 

MOTOBĠSĠKLET MOTOSĠKLET ve BĠSĠKLET, ELEKTRĠK ELEKTRONĠK CĠHAZLAR, 

ELEKTRĠK MOTORLARI, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIġ LASTĠK, 

BENZĠNLĠ VE DĠZEL MOTOR, TEZGÂH, JENERATÖR ve KOMPRESÖR, PVC VE 

PLASTĠK MALZEME, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, KONTEYNER, TIR 

YER DORSESĠ, TABAN ve TOPRAK ARTIĞI TERESSUBAT NĠTELĠKLĠ MALZEME, PĠK, 

STOK FAZLASI (ARAÇ ve Ġġ MAKĠNASI PRÇ.) MALZEME, DEMĠR ÇELĠK TALAġI VS. 

MALZ. HURDALARI. 

ĠHALE TARĠHĠ ĠHALE SAATĠ ĠHALE YERĠ 

05 HAZĠRAN2018 14.00 MERKEZ/ANKARA 

12 HAZĠRAN 2018 14.00 MERKEZ/ANKARA 

19 HAZĠRAN 2018 14.00 MERKEZ/ANKARA 

26 HAZĠRAN 2018 14.00 MERKEZ/ANKARA 

ġartnameler, Ankara MKE Hurda ĠĢletmesi Pazarlama ve SatıĢ Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/ĠZMĠR ve Seymen/ĠZMĠT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLĠFLER EN GEÇ YUKARIDA BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA ĠġLETMESĠ PAZARLAMA ve SATIġ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERĠLMĠġ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununda belirtilen kapsam ve Ģekle 

uygun olacaktır. 

ĠĢletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniĢ bilgi için aĢağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 0312 384 10 65 - 0312 384 03 07 / 175-161 

ALĠAĞA HUR. MD. : 0232 625 11 20 / 128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 0318 224 28 98 

SEYMEN HUR. MD. : 0262 341 37 97 / 124-126 

 4609/1-1 
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1000 (BĠN) ADET KĠġĠSEL BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı ihtiyacı 1000 (bin) adet 

KiĢisel Bilgisayar KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesi ile LENOVO, HP ve DELL 

markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartname, markaları, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesi ile LENOVO, HP ve DELL markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

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

 4657/1-1 



25 Mayıs 2018 – Sayı : 30431 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR ALL IN ONE BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Teknoloji 

Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 519 Adet Tip - 1 All In One Bilgisayar ile 50 Adet Tip - 2 All In One 

Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesi ile istenilen HP, Dell ve Lenovo 

markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartname, ihale dokümanı, marka ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen HP, Dell ve Lenovo markalarından birine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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9 KALEM DĠJĠTAL BASKI MAKĠNESĠ VE TEÇHĠZATI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

ihtiyacı 9 kalem dijital baskı makinesi ve teçhizatı teknik Ģartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, malzeme listesinde belirtilen ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya 

Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik Ģartnamelerin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

dökümanına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTARDA LABORATUVAR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 

Muhtelif Cins ve Miktarda Laboratuvar Cihazı ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik Ģartname, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 05.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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TAHMĠL TAHLĠYE HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı iĢi 

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

Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2018/254491 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2018/2019 pancar kampanyası süresince her 

vardiyada 6 iĢçi olmak üzere toplam 18 iĢçi tahmini 144 

gün Kireç Ocaklarında günlük tahmini 190 ton, toplam 

tahmini 24.000 ton kireç taĢının ile (± % 20 toleranslı) 

bant ile vagonete, günlük tahmini 15 ton, toplam tahmini 

1.900 ton kok kömürünün dirgen ile kovalara doldurularak 

vagonete boĢaltılması ve vagonetin elle itilerek ocak 

asansörüne verilmesi, ayrıca kok kömürünün elekten 

elenmesi, kok kömürü ve kireç taĢının iri olanlarının çekiç 

veya balyozla kırılması, taĢ balastı ile kok tozunun kepçe 

alabilecek Ģekilde kenara istif edilmesi ve kireç ocağı 

maniplasyon sahası temizliği iĢidir 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi  : 12.09.2018 ile 02.02.2019 tarihleri arası olup (tahmini 144 

gün) Ankara ġeker Fabrikası 2018/2019 kampanya 

dönemidir.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 06.06.2018 Saat 10:00 

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

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

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

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

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

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

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Kristal ġeker Ambalajlaması Hizmet Alımı iĢi 

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

Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2018/254817 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara ġeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya Döneminde 

Her vardiyada 8 iĢçi olmak üzere toplam 24 iĢçi ile ± % 20 

toleranslı 63.000 ton kristal Ģekerin ambalajlama 

ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek 

Ģeker ambarına verilmesi iĢidir. 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi  : 16.09.2018 ile 03.02.2019 tarihleri arası olup (Tahmini 

141 gün) Ankara ġeker Fabrikası 2018/2019 kampanya 

dönemidir.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 07.06.2018 Saat 10.00 

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

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

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

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

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

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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ATIK SU ARITIM TESĠSĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ, BAKIM VE  

ONARIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Atık Su Arıtım Tesisinin ĠĢletilmesi, Bakım ve 

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

Ġhale Usulü Ġle ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2018/254850 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara ġeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya Döneminde 

Atıksu Arıtım Tesisinin ĠĢletilmesi, Bakım ve Onarım iĢi 

Hizmet Alımı. 

  9 Personel ile 180 gün 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi  : ĠĢe BaĢlama Tarihi : 17.09.2018 

  ĠĢ Bitim Tarihi : 15.03.2019 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 11.06.2018 Saat 10:00 

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

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

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

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

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

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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KĠREÇTAġI ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 22.000 ton KireçtaĢı 

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

Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2018/255316 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ± % 20 toleranslı 22.000 ton kireçtaĢı satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Ankara ġeker Fabrikası Stok Sahası 

c) ĠĢin süresi : Kireç taĢı Fabrikamıza 15 Temmuz 2018 - 15 Aralık 2018 

tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle 

termin programı idare tarafından yazılı olarak 

bildirilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 12.06.2018 - Saat 10:00 

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

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

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

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

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

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

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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HALKALI ÖĞÜTÜCÜ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Halkalı öğütücü 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2018/253165 

Dosya no  : 1821489 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No:2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Halkalı öğütücü (1 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Pazarlama ve SatıĢ Dairesi BaĢkanlığı Laboratuvar 

ġube Müdürlüğü / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu Bülent 

Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati  : 07.06.2018 PerĢembe günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin siciline 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, ilgilisine 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,  

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik Ģartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre tek tek 

cevaplandırılacaktır.  

4.2.2. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve CE belgesi verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 07.06.2018 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

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 ĠĢleri ile ilgili 

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

Ġlan olunur. 4610/1-1 
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ARSA SATIġI KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden: 

―Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yalova Orman ĠĢletme Müdürlüğünde Arsa 

SatıĢı KarĢılığı ĠnĢaat Yaptırılması ĠĢi‖2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) 

fıkrası uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü TaĢınmazlarının Ġdaresi Hakkında Yönetmelik 

gereği ―Kapalı Teklif ‖ usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Ġstanbul Yolu 4. Km. 

Osmangazi/BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (224) 2114090 - Fax: 0 (224) 2114080  

2 - Ġhale konusu iĢin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Yalova ili 

Çınarcık ilçesi Kayalıbağlar Mahallesi 305 nolu parselin 

verilmesine karĢılık, uygulama projeleri ve mahal 

listeleri dokümanda verilmiĢ olan tapusu Orman Genel 

Müdürlüğüne kayıtlı Yalova Ġli, Merkez Ġlçesi, 

Bahçelievler mahallesi 2 ada 12 nolu parsele 4680 m2 

kapalı alanda 1 adet bina yapılması; bu binaların  

yüklenici tarafından bedel talep edilmeden yaptırılması 

ĠĢi. 

b) TaĢınmaz mal 

    muhammen bedeli : 4.282.059,30 TL. 

c) ĠnĢaat bedeli : 4.253.359,30 TL. 

ç) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün 

içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : Yer tesliminden itibaren 270 (Ġkiyüz yetmiĢ) takvim 

günüdür 

e) ĠĢin yapılacağı yer : Merkez/YALOVA 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Ġstanbul Yolu 4. Km.     

Osmangazi/BURSA Ġhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11/06/2018 Pazartesi günü Saat: 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

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

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

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

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
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4.1.5. Bu iĢe ait Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

4.1.6. Bu iĢe ait Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki nakdi teminatın Yalova Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal ġube 

TR03000100040431237874-5001 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge. 

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ġdari ġartname ekinde yer alan 

standart forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.9.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  

4.1.10. Doküman alındı belgesi. 

4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi. 

4.1.12. Ġhale DıĢı Bırakılacak ve Ġhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına 

ĠliĢkin Taahhütname. 

4.1.13. ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi. 

4.1.14. Banka Referans Mektubu. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Ġstanbul Yolu 4. Km. 

Osmangazi/BURSA ve Yalova Orman ĠĢletme Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Termal Yolu 

üzeri YALOVA adreslerinde görülebilir. KDV Dahil 100,00 (Yüz)Türk Lirasının Ġhale adı 

belirtilmek sureti ile Yalova Orman ĠĢletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat 

Bankası Kurumsal ġube TR03000100040431237874-5001 nolu hesabına yatırıldığını gösterir 

belgenin ibraz edilmesi sureti ile Yalova Orman ĠĢletme Müdürlüğü Termal Yolu üzeri YALOVA 

adresinden satın alınabilir.  

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Ġstanbul Yolu 

4. Km. Osmangazi/BURSA Ġhale Salonu adresinde Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı’na verilebileceği 

gibi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Ġstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA adresine iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, Uygulama projesi ve mahal listesi ihale Ģartnamesi ekindeki 

dokümanda verilmiĢ olan Yalova Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġdare Binasını yapmayı ve satıĢa konu 

arsa ile yapılacak inĢaat maliyetleri arasındaki fark olan 28.700 TL (Yirmisekizbinyediyüzlira) 

ilave bedeli ödemeyi taahhüt eder. Ġhale bunlara ilave olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek 

artırmak suretiyle yapılacaktır. Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. 

Tekliflerin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ġlave bedel üzerine teklif edilen ek 

bedel ile birlikte toplam bedel üzerinden idare tarafından projeleri ve mahal listeleri hazırlanmıĢ 

olan, yapılacak olan idare binası içerisinde imalatlar yaptırılacaktır. Yapılacak ek inĢaat imalatı 

için Yüklenici ile mutabık kalınırsa yaptırılacaktır.  Asıl iĢ için anahtar teslimi sözleĢme 

düzenlenecektir. 

9 - Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez. 

10 - Ġhaleye konu taĢınmazların bedeli ile yapılacak inĢaatların maliyetleri 2018 yılı rayiç 

ve birim fiyatlarına göre hesaplandığından, sözleĢmenin 2018 tarihinde imzalanacak olması 

nedeniyle taraflar iĢ bu ilan ve Ģartnamedeki 2018 yılı fiyatlarını peĢinen kabul eder, 2018 ve 

sonraki yıllarda oluĢacak rayiç ve birim fiyatlarını öne sürerek herhangi bir değer ve imalat farkı 

istemeyeceklerdir. 

11 - Ġstekliler 128.461,78 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4616/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLAN KABLO EK MALZEMELERĠ (5 KALEM) ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/246880 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0372 259 47 94 - 84 

  Fax: 0372 251 19 00 - 253 12 73 

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

 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

1 
Soğuk BüzüĢmeli Ġzolasyon Tüpü  

(Min. Çap: 10 mm - Max. Çap: 21 mm) 
200 adet 

2 
Reçineli A.G. Esnek Düz Kablo Eki  

(1 kV, 40 - 63 mm) 
  30 adet 

3 
Yanmayı Devam Ettirmeyen Sökülebilir 

Reçine (10 kV, 2 lt kutuda) 
  45 kutu 

4 
Reçineli O.G. Düz Kablo Eki  

(6 kV, 33 - 63 mm) 
  24 adet 

5 
Reçineli A.G. Düz Kablo Eki  

(1 kV, 8 - 22 mm) 
440 adet 

6 
Reçineli A.G. Düz Kablo Eki  

(1 kV, 33 - 55 mm) 
100 adet 

 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği 

ambarlarıdır. (Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak) 

c) Teslim süresi : 90 iĢ günü  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 19.06.2018 Salı - saat: 15:00 

c) Dosya no : 1814021 

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, 
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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, 

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi  

h) Ġsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin 

listesi, 

j) 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. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4.2.1 - Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog 

verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır. 

4.2.2 - Malzemenin madenlerde kullanım için uluslararası güvenlik ve kalite sertifikası 

olacaktır. Teklifle birlikte sertifika sunulacaktır. 

4.2.3 - Teklif edilen malzeme imalat hatalarına karĢı teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl 

süre ile garantili olacaktır.  

4.2.4 - Malzemeler orijinal ambalajında teslim edilecektir. 

4.2.5 - Kısmi teklif verilebilecek ve Kısmi teslimat yapılabilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda sırası 

ile teslim süresi ve teknik değer esas alınacaktır. 

5.2 - Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 50,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler en geç 19.06.2018 Salı - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

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, 

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den 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 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır.  

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/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

14 - (Ek bent: 22/11/2016-KHK-678/30 md.; DeğiĢik bent: 23/1/2017-KHK-684/3 md.) 

Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 

bildirilen gerçek ve tüzel kiĢiler ile bu kapsamda olduğu Millî Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığı 

tarafından bildirilen yurt dıĢı bağlantılı gerçek ve tüzel kiĢiler. 

Ġhale konusu iĢin danıĢmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu iĢin ihalesine 

katılamazlar. Aynı Ģekilde, ihale konusu iĢin yüklenicileri de o iĢin danıĢmanlık hizmeti 

ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim iliĢkisi olan Ģirketleri ile bu 

Ģirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları Ģirketleri için de geçerlidir. 

(DeğiĢik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/8 md.) Ġhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan 

veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuĢ olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi 

kuruluĢlar ile bu kuruluĢların ortak oldukları Ģirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatları gelir 

kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aĢamasında tespit edilememesi 

nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmıĢsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

(Ek fıkra: 22/11/2016-KHK-678/30 md.) Birinci fıkra kapsamındaki bildirimlere iliĢkin 

usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen 

istekliler ihale dıĢı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm 

uygulanmaz. (Ek cümleler: 06/01/2017-KHK-680/65 md.) Aynı bent kapsamındaki iĢlemlerin 

yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iĢ ve iĢlemler nedeniyle hukuki, idari, 

mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler 

çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir baĢkasına veren, 

yayan veya ele geçiren kiĢi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre 

cezalandırılır. 

Ġlan olunur. 4612/1-1 
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MÜBADELE ĠLANI 

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Ekonomik ömrünü doldurmuĢ Hek durumunda olan 40 (kırk) adet değiĢik cins ve 

modelde taĢıt, (1.930) Kg Plastik, (3.350) Kg Döküm demir, (8.100) Kg alüminyum ile (5.640) 

Kg hurda demir dahil toplamda 18 kalem hurda malzeme, 4645 sayılı kanun uyarınca, 8 (Sekiz) 

adet Dacia Dokker Ambiance 1.5 HP 90 PS Combi Oto, 1 (Bir) adet Ford Focus MCA TREND X 

4K 1.6 L 125PS Oto, 500 (BeĢyüz) adet Tek Katlı Güvenlik Bariyeri ve 2 (iki) Adet Varta Marka 

Akü ile mübadele edilecektir. (Araçların Bariyerin ve Akünün ayrıntılı teknik özellikleri 

ġartnamede belirtilmiĢtir.) 

1 - Ġdarenin 

a) Adı  : KAHRAMANMARAġ ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi : ĠsmetpaĢa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:29/ 

(P.K.155 46000)   KAHRAMANMARAġ 

c) Telefon ve faks numarası :  0 344 221 11 55/0505 318 46 00    

   Fax : 0 344 223 00 79-236 65 61 

d) Elektronik posta adresi : kahramanmaraslojistik@egm.gov.tr 

2 - Mübadele konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mübadele ile ilgili Ģartnamede marka ve modeli 

belirtilen ekonomik ömrünü doldurmuĢ, 40 (kırk) 

adet değiĢik cins ve modelde taĢıt ile (1.930) Kg 

Plastik, (3.350) Kg Döküm demir, (8.100) Kg 

alüminyum ile (5.640) Kg hurda demir dahil, 

toplamda 18 kalem hurda malzemenin mübadelesi 

yapılacaktır. 

b) Teslim etme ve Teslim alma yeri : 1) Mübadelede teklif edilen taĢıtlar ve diğer 

malzemeler, ĠsmetpaĢa Mahallesi Azerbaycan 

Bulvarı No: 29 sayılı yerde bulunan KahramanmaraĢ 

Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğüne 

teslim edilecektir. 

  2) Mübadelede verilecek taĢıtlar ile (1.930) Kg 

Plastik, (3.350) Kg Döküm demir, (8.100) Kg 

alüminyum ile (5.640) Kg hurda demir dahil, 

toplamda 18 kalem hurda malzemeler Adana yolu 

üzeri 5. Km.’de bulunan Bölge Trafik Denetleme 

ġube Müdürlüğü arka tarafında bulunan araç 

kademesinden teslim edilecektir. 

c) Teslim etme tarihi : Mübadele karĢılığı alınacak olan taĢıt ve diğer 

malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren 

45 (kırkbeĢ) gün içinde KahramanmaraĢ Emniyet 

Müdürlüğü’ne 1 (bir) defada teslim edecektir, hek 

durumundaki 40 adet taĢıt ile hurda malzemeler 

teslimden sonra verilecektir.  

d) Teslim alma tarihi : Mübadelesi yapılan taĢıtlar, mübadele karĢılığı olan 

taĢıtlar ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen 

(15) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından 

bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.  
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3 - Mübadelenin 

a) Yapılacağı yer : KahramanmaraĢ Ġl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik 

Denetleme ġube Müdürlüğü Toplantı salonunda 

yapılacaktır. (Adan Yolu Üzeri 5. Km. -

KahramanmaraĢ) 

b) Tarihi ve saati : 05.06.2018 Günü Saat: 14:00 

4 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Açık teklif vermek suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢiler; 

a) Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli 

b) Geçici Teminat Mektubu,  

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmıĢ tebligat adresini gösterir bir 

belge, 

d) BaĢkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kiĢiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri,  

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya 

benzeri) ibraz edeceklerdir. 

5 - Mübadele, Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm isteklilere açıktır.  

6 - Mübadele dokümanı KahramanmaraĢ Ġl Emniyet Müdürlüğü  - Adana Yolu 5. KM 

Bölge Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü arkası Araç Kademe adresinde görülebilir ve 

KahramanmaraĢ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 100,00 TL karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 05.06.2018 günü Saat: 14:00’a kadar KahramanmaraĢ Ġl Emniyet 

Müdürlüğü-Lojistik ġube Müdürlüğü ĠsmetpaĢa Mah. Azerbaycan Bulvarı No: 29 

KAHRAMANMARAġ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Mübadele iĢlemi; Yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 

açık arttırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 

gerçekleĢtirilir. 

9 - Ġstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin (644.701,00 TL tahmini bedel) %3’ü 

oranında geçici teminat vereceklerdir. 

10 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

11 - Mübadelesi yapılacak olan araç ve malzemeler ihale dosyasını satın aldıktan sonra, 

ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 

saatleri arasında  

KahramanmaraĢ Ġl Emniyet Müdürlüğü  - Adana Yolu 5. Km. Bölge Trafik Denetleme 

ġube Müdürlüğü arkası Araç Kademe  adresinde görülebilir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) günden 

az olmayacaktır. 

13 - Mübadele edilecek olan taĢıtların ve malzemelerin ayrıntılı listesi Ġl Emniyet 

Müdürlüğümüz internet sitesinde (http://www.kahramanmaras.pol.tr) yayınlanmaktadır. 

14 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

15 - Mübadeleye konu araç, gereç, mal ve malzeme listesi aĢağıdadır.  
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MÜBADELESĠ YAPILACAK ARAÇ/MALIN 

S. 

No Cinsi Adet Durumu 

Y. Bedel 

(TL) Modeli 

1 46 A 0008/RENAULT - KANGO 1 ÇalıĢıyor 17.500,00 2011 

2 46 A 0011/FORD - CONNETC 1 
Tamir 

Gerekiyor 
13.500,00 2007 

3 
46 A 0028/BMW F650 GS 

MOTORSĠKLET 
1 

Tamir 

Gerekiyor 
7.000,00 2005 

4 46 A 0038/HYUNDAĠ - ERA 1 ÇalıĢıyor 13.500,00 2009 

5 46 A 0042/RENAULT - MEGANE 1 ÇalıĢıyor 8.500,00 1999 

6 
46 A 0056/LAND ROVER ARAZĠ 

TAġITI 
1 ÇalıĢmıyor 43.500,00 1999 

7 46 A 0076/OPEL COMBO 1 ÇalıĢıyor 7.000,00 1999 

8 46 A 0092/FORD - TRANSĠT 1 ÇalıĢıyor 18.000,00 2010 

9 46 A 0098/FĠAT DOBLO 1 ÇalıĢıyor 11.000,00 2003 

10 46 A 0102/FORD CONNET 1 ÇalıĢıyor 18.000,00 2011 

11 46 A 0106/FORD - CONNETC 1 ÇalıĢıyor 16.000,00 2006 

12 46 A 0110/FORD CONNET 1 ÇalıĢmıyor 15.000,00 2006 

13 46 A 0125/ISIZU KAMYON 1 ÇalıĢıyor 12.500,00 1992 

14 
46 A 0135/FORD - TOURNEO K 

210 S 
1 

Tamir 

Gerekiyor 
17.000,00 2008 

15 46 A 0139/FORD - CONNET 1 ÇalıĢıyor 15.500,00 2006 

16 46 A 0157/FORD CONNET 1 ÇalıĢıyor 18.000,00 2006 

17 46 A 0170/FORD CONNET 1 ÇalıĢmıyor 16.000,00 2007 

18 46 A 0175/FIAT DOBLO 1 ÇalıĢmıyor 11.500,00 2010 

19 46 A 0184/FĠAT - DOBLO 1 ÇalıĢmıyor 11.000,00 2008 

20 46 A 0188/FĠAT DOBLO 1 ÇalıĢmıyor 11.000,00 2008 

21 46 A 0195/FORD - CONNETC 1 ÇalıĢıyor 17.500,00 2010 

22 46 A 0200/FORD - CONNETC 1 ÇalıĢıyor 14.500,00 2008 

23 46 A 0202/FĠAT DOBLO 1 ÇalıĢmıyor 11.000,00 2008 

24 46 A 0214/FORD - CONNECT 1 ÇalıĢıyor 17.500,00 2006 

25 46 A 0215/FĠAT DOBLO 1 ÇalıĢmıyor 17.000,00 2011 

26 46 A 0217/FĠAT DOBLO 1 ÇalıĢmıyor 17.500,00 2011 

27 
46 A 0261/YAMAHA 

MOTORSĠKLET 
1 ÇalıĢmıyor 5.000,00 2008 

28 46 A 0263/RENAULT SEMBOL 1 ÇalıĢmıyor 15.000,00 2008 

29 46 A 0268/FORD - CONNECT 1 
Tamir 

Gerekiyor 
17.000,00 2008 

30 46 A 0275/FĠAT ALBEA 1 ÇalıĢıyor 7.000,00 2009 
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S. 

No Cinsi Adet Durumu 

Y. Bedel 

(TL) Modeli 

31 46 A 0276/FĠAT ALBEA 1 ÇalıĢıyor 6.000,00 2009 

32 46 A 0277/FĠAT DOBLO 1 ÇalıĢıyor 11.500,00 2009 

33 46 A 0279/FORD - CONNECT 1 ÇalıĢıyor 18.000,00 2009 

34 46 A 0280/FORD CONNECT 1 ÇalıĢmıyor 16.000,00 2009 

35 46 A 0289/RENAULT - MEGANE 1 ÇalıĢıyor 18.000,00 2009 

36 46 A 0290/RENAULT - MEGANE 1 ÇalıĢıyor 17.500,00 2009 

37 46 A 0293/RENAULT MEGANE 1 ÇalıĢıyor 17.000,00 2009 

38 46 A 0298/FORD CONNECT 1 ÇalıĢıyor 17.000,00 2010 

39 
46 A 0311/KANUNĠ 

MOTORSĠKLET 
1 ÇalıĢmıyor 3.000,00 2012 

40 46 A 0318/HYUNDAI ACCENT 1 ÇalıĢıyor 20.000,00 2012 

HURDA MALZEMELER 

41 HURDA ALĠMÜNYUM 8100 Kg Hurda 47.000,00  

42 BĠLGĠSAYAR KASASI 16 
Tamir ile 

Kullanılır 
170,00  

43 
PLASTĠK (SANDALYE VE 

PLASTĠK KASA) 
1930 Kg Hurda 2.500,00  

44 HURDA DEMĠR MALZEMEER 5640 Kg Hurda 6.400,00  

45 
DÖKÜM KOLORĠFER 

MALZEMESĠ  
3350 Kg Hurda 4.250,00  

46 PRĠMER MARKA 37 EKRAN TV. 1 
Tamir ile 

Kullanılır 
20,00  

47 
OLMPIA MARKA 

ELEKTRONĠK DAKTĠLO 
1 Hurda 12,00  

48 UYDU ALICISI 3 Hurda 10,00  

49 DVD OYNATICI 2 Hurda 10,00  

50 DERĠN DONDURUCU 1 Hurda 20,00  

51 
ÇEġĠTLĠ MARKALARDA 

YAZICI VE TARAYICI 
8 Hurda 120,00  

52 MONĠTÖR 22 Hurda 110,00  

53 GÜÇ KAYNAĞI 3 Hurda 20,00  

54 
PROFĠLO MARKA YAZAR 

KASA 
2 Hurda 4,00  

55 ELEKTRONĠK TERAZĠ 1 Hurda 20,00  

56 
ELEKTROSTATĠK AYAK ĠZĠ 

ALIM CĠHAZI 
1 Hurda 5,00  

58 
MOTOROLA VE ASELSAN 

MARKA TELSĠZLER 
61 Hurda 30,00  

  GENEL TOPLAM  644.701,00  

 4597/1-1 
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ZONGULDAK ALAPLI ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ALANINA AĠT, 
YG-AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ VE ENH YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 
BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi 
alanına ait, YG-AG elektrik Ģebekesi ve ENH yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her 
biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü 
ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Hükümet Konağı No: 3 Alaplı/ZONGULDAK 
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kamera sistemi, YG-AG Elektrik ġebekesi ve 

ENH Yapım ĠĢi 
b) Yapılacağı yer : Alaplı/ZONGULDAK 
c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi 
yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/09/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) KeĢif Bedeli (2018 TedaĢ B.F. ile) : 4.103.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    287.210 TL 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154      
1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- 
ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 07/06/2018 - Saat 10.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 
4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 
gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 
veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 
iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) Ġç Zarf. 
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet  BaĢkanlığının Hükümet 
Konağı No:3 Alaplı/ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 
Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 4506/2-2 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Salihli Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aĢağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen arazi, 2886 Sayılı 

Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a, 36, 37, 38, 39, 40, 41.maddelerine göre 05/06/2018 tarihi Salı 

günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda ―Kapalı Teklif Artırma Usulü‖ ile ihale 

edilmek suretiyle satıĢı yapılacaktır. Ġhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeler ile kapalı 

teklif artırma usulüne göre hazırlayacakları ihale teklif zarflarını en geç 04/06/2018 tarihi saat 

16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli 

taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı 

teklif zarfının ihale saatine kadar ulaĢmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu 

değildir. 

2 - Ġhaleye çıkarılan arazinin bulunduğu mahalle, ada/parsel, yüzölçümü, muhammen 

bedeli ve geçici ihale teminatı gibi unsurlar aĢağıdaki tabloda tespit edilmiĢtir. 

 

S. 

N. Mah. 

Ada/ 

Parsel Alanı (m2) Vasfı 

Hisse 

Oranı 

1 Dekar Arazinin 

Muhammen Bedeli 

(TL) 

Toplam 

Muhammen 

Bedeli 

(TL) 

Geçici İhale 

Teminat (TL) 

01 Kabazlı 
2106 

Parsel 
419.800,00 m2 Arazi Tam 13.000,00 5.457.400,00 163.750,00 

 

3 - Ġsteklilerden Aranılacak Belgeler 

3.1.1 - Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kiĢinin veya Tüzel KiĢi yetkilisinin), 

3.1.2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak, (Özel KiĢiler için ikametgâh Ġlmühaberi, Tüzel 

kiĢiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge) 

3.1.3 - Gerçek kiĢiler ya da tüzel kiĢiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet 

Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi, 

3.1.4 - Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiĢ borcu olmadığına dair 

yazı 

3.1.5 - Ġhale Ģartnamesinin satın alındığına dair makbuz. 

3.1.6 - Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu ya da bankalar ve 

özel finans kurumlarının verecekleri bu tutarda süresiz banka teminat mektubu  

3.1.7 - Katılımcıya ait imza sirküsü 

3.1.8 - Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmıĢ 

örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri, 

3.2 - Ġsteklinin bir Ģirket olması halinde; 

3.2.1 - Tüzel kiĢiliğin Ticari Tebligat Adres Beyanı 

3.2.2 - Ġdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan Ģirketin 

sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2018 yılı içinde alınmıĢ bir belgeyi ibraz 

etmesi, 

3.2.3 - ġirketin imza sirkülerinin ve Ģirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde 

bulunacak kimselerin bu Ģirketin ―Ģirket yetkilisi yada vekili‖ olduğunu gösterir noterden tasdikli 

bir belgeyi ibraz etmesi, 

3.2.4 - ġirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kiĢiliğin yönetimindeki temsile 

yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik 

eden belgeler, 

3.2.5 - Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iĢ ortaklık 

sözleĢme belgesi ve ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel kiĢilerin taahhüdün yerine 

getirilmesinde müĢtereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleĢmede belirtilir. 

4) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca 

hazırlanan ihale Ģartnamesi istekliler tarafından idarede ücretsiz görülebileceği gibi 500,00.-TL. 

bedel karĢılığında Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. 

Taliplilere ilanen duyurulur. 4430/1-1 
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TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT 

MALZEMELERĠ TREYLER ARAÇLAR ĠLE TAġIMA  

HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire 

Başkanlığından:  

TDLHZM-11 TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 

AĠT MALZEMELERĠ TREYLER ARAÇLAR ĠLE TAġIMA HĠZMET ALIMI TPAO Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Açık Ġhale Usulü (Madde-23) göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:  

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/250724 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Söğütözü 

Mahallesi, 2180. Cadde No: 10   06530 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 207 2000 - 0 (312) 286 9000/01  

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@tpao.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : www.tpao.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı: Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğüne Ait 

Malzemeleri Treyler Araçlar ile TaĢıma Hizmet Alımı (TDLHZM-11). Türkiye Petrolleri A.O. 

Adıyaman Bölge Müdürlüğü Arama, Üretim, Sondaj ve Kuyu Tamamlama Hizmetleri 

faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, petrol sahalarına, sahadan sahaya, sahadan Bölgelere, yeni 

keĢfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan tüm yerlere petrolle ilgili veya ilgili 

olmayan malzemeleri, kule malzemelerini, boru, kimyevi madde, vb. malzemeleri, 2014 veya 

daha yukarı modelde, olacak Ģekilde özellikleri Özel Teknik ġartnamede belirtilen toplam on (10) 

adet treyler aracın, Açık Ġhale usulü ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3(g) istisna maddesine 

göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Kapsamında yirmi 

dört (24) ay süre ile hizmet alımı iĢidir. 

Ġki (2) adet ―TL/AY‖ birim esasına göre çalıĢtırılacak sürücü ve sürücü yardımcılı treyler 

araç (Günün yirmi dört (24) saati sürekli Ġdaremiz tesislerinde olacak Ģekilde, akaryakıtı Ġdaremiz 

tarafından karĢılanacak olup, iĢe çıkmadığı günler için Ġdarenin göstereceği yere park edilecektir.) 

Sekiz (8) adet ―TL/Km‖ birim esasına göre çalıĢtırılacak sürücülü treyler araç (Ġdare 

tarafından ihtiyaç olması halinde (kullan-öde yöntemiyle) çalıĢtırılacaktır. Akaryakıt Yüklenici 

tarafından karĢılanacak olup yüklenicinin yapmıĢ olduğu mesafe üzerinden Özel Teknik 

ġartnamedeki esaslar çerçevesinde ödenecektir. 

Ġstekliler Treyler araç kiralama iĢi için aĢağıdaki Ģablon dâhilinde iĢin tamamına teklif 

verebilecekleri gibi, her bir maddeye ayrı ayrı kısmi teklif verebileceklerdir. 

 

Sıra 

No 

Aracın 

Cinsi 

Araç 

Sayısı ÇalıĢma ġekli 

Akaryakıt 

Durumu Araçların Park Yeri 

1 Treyler 2 adet 

TL/AY (Araçlar günün yirmi 

dört (24) saati Ġdare 

hizmetinde çalıĢtırılacaktır.) 

Ġdare tarafından 

karĢılanacaktır. 
Ġdare tesisleri 
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Sıra 

No 

Aracın 

Cinsi 

Araç 

Sayısı ÇalıĢma ġekli Akaryakıt Durumu 

Araçların 

Park Yeri 

2 Treyler 8 adet 

TL/KM (Ġhtiyaç olması 

halinde Ġdare tarafından 

çalıĢtırılacaktır.) 

Akaryakıt ücreti, 

araçların yapmıĢ olduğu 

kilometreler üzerinden 

Özel Teknik 

ġartnamedeki esaslar 

çerçevesinde 

ödenecektir. 

Yüklenicinin 

ikametgâhı 

 

ĠĢin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleĢme ekinde yer alan ve ihale dokümanını 

oluĢturan belgelerde düzenlenmiĢtir. 

b) Yapılacağı yer : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tüm petrol 

sahalarına, sahadan sahaya, sahadan Bölgelere, yeni 

keĢfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan tüm 

yerler. 

c) Süresi : Yirmi dört (24) ay 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve 

Lojistik Daire BaĢkanlığı Toplantı Salonu, Söğütözü 

Mahallesi, 2180. Cadde No: 10   06530 Çankaya/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 08.06.2018 - 14:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

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

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

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

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6. Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak ilk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla 

ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeler ve devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki 

dönemde toplam sözleĢme bedelinin en az %80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin 

deneyimi gösteren belgeler. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: - 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: 

Ġstekliler, teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesi 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1. Treyler araçlar ile her türlü malzeme taĢıma iĢleri 

4.4.2. Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taĢıma iĢleri 

4.4.3. Tanker araçlar ile her türlü yük taĢıma iĢleri 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düĢük olanıdır. 

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire BaĢkanlığı, Söğütözü 

Mahallesi, 2180. Cadde No: 10   06530 Çankaya / ANKARA 

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

dokümanı satıĢ bedeli vergi dahil Ġki yüz elli TL’dir. (250,00 TL).  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN 

EVRAK SERVĠSĠ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06530 ÇANKAYA / ANKARA adresine 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede 

kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif birim teklif cetvelindeki her bir iĢ kaleminin tamamını 

kapsamak zorundadır. Her bir iĢ kalemindeki istenilen miktardan daha az teklif edilen teklifler 

kabul edilmeyecektir. Her bir iĢ kalemi için ayrı ayrı sözleĢme düzenlenecektir. 

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

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

veren isteklinin teklifi değerlendirme dıĢı bırakılır. 

11 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmıĢ (60) takvim günü 

olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. Ortak giriĢim yapan Ġstekliler ihaleye teklif 

veremez. 4656/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 15.03.2018 ve 264/589 sayılı kararı ve Ankara BüyükĢehir 

Belediye Encümeninin 19.04.2018 gün ve 794/1925 sayılı kararı ile onaylanan Ġvedikköy 

mahallesi imarın 62238 ada 3 ve 4 parsellere ait hazırlanan 84277/1 nolu parselasyon planı, 

Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 4581/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Müdürlüğümüzce aĢağıda ünvanı ve adresi bildirilen borçluya usulünce yapılan tebligatın 

iade olması ve tespit edilen farklı bir adresin bulunmaması sebebiyle, Müdürlüğümüzce 

düzenlenen 2018/1 Ek Tahakkuk Kararı Ödeme Emrinin tebliği için gerekli tebligat 

yapılamamıĢtır.  AĢağıda borçlu ünvanı, ödeme emri tarih/sayısı ve miktarı bildirilen Amme 

alacağına iliĢkin olarak, 7201 sayılı kanun ve cari mevzuat hükümleri çerçevesinde ilanen tebliğat 

yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu Ödeme Emrinin tebliği tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde aĢağıda mahiyeti 

ve miktarı belirtilen borcun, Muratbey Mahallesi Güzide Sokak No:20 Çatalca/Ġstanbul adresli 

idaremize veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesi Saymanlık Müdürlüğünün 

T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu GiriĢimci ġubesi nezdindeki TR18 000 100 253 313 517 898 

5125 nolu hesabına ödenmesi, aksi halde 6183 sayılı A.A.T.U.H Kanun çerçevesinde gerekli 

iĢlemlerin yapılacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen 

tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 

 

 
 4608/1-1 

SAYI/TARİHİ-MAHİYETİ TEBLİĞİ ADRESİ

TEBLİĞ İÇİN GÖNDERİLEN YAZININKARAR SAYI/TARİHİ FİRMA ÜNVANI TAHSİLİ GEREKEN TUTAR-TL
4458 sayılı Gümrük Kanunun

 177/3. maddesi ve Tasfiye 

yönetmeliğinin 66. maddesi 

uyarınca düzenlenen 2018/1 

EK Tahakkuk Karırına ait 

30.04.2018/33980051 

 tarih/sayılı ödeme  emri

MRO Gıda Turizm 

Otomotiv 

İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti

(Vergi no: 6230330193)  

CİF                      :   75.766,18-TL

Gümrük Vergisi:  6.152,19-TL

KDV                    :   24.683,10-TL

Toplam             : 106.679.97-TL

30.04.2018/33980051 

tarih/sayılı 

ödeme emri

Cevizlik  Mahallesi 

Reyhan Sokak 

No:17/A - 

Bakırköy/İstanbul
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Akdarı Vakfı 

VAKFEDENLER: Ġlhan Akdarı, Hatice Akdarı, Burcu Akdarı Toprak, Serhan Akdarı 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: BURSA 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Bursa 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/04/2018 tarihinde kesinleĢen 20/02/2018 

tarihli ve E:2017/71, K:2018/101 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Geleceğin teminatı olan insanımızın inançlı, vatansever, kültürlü, ilmi 

seviyesi yüksek, yenilikçi, sağlıklı, doğa ve hayvan dostu, bilimsel ve teknolojik bilgilere sahip 

olgun bireyler olmalarını sağlamak ve milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve 

geliĢmesinde katkıda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (Yüz Bin Türk Lirası Nakit) 

YÖNETĠM KURULU: Ġlhan Akdarı, Hatice Akdarı, Burcu Akdarı Toprak, Serhan Akdarı 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve 

hakları Milli Eğitim vakfına devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4589/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Medine Ġlim Vakfı 

VAKFEDENLER: Rıdvan Ergin, Salih Yıldız, Alpaslan Ergin, MaĢallah YeĢil, Mustafa 

Ergin, Tuncer Ergin, Azmi Ergin, Furkan Ergin, Ercüment Tekin, Ali Can Ergan  

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ġstanbul 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.05.2018 tarihinde kesinleĢen, 

30.03.2018 tarih ve E: 2017/934, K: 2018/175 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Yurt içi ve yurt dıĢında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal-

kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleĢtirmek suretiyle, sosyal ve insini 

meselelerin çözümüne, toplumun maddi ve manevi geliĢmesine vakıf senedi çerçevesinde katkıda 

bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ġstanbul Ġli Küçükçekmece Ġlçesi, Safra Mahallesi, 

Papazköprüsü mevkiinde vaki ve kain tapuda 8 Pafta, 10516 Parsel numarasında kayıtlı 44/9894 

arsa payına tekabül eden B-Blok Bodrum Kat 4 Nolu bağımsız bölümde bulunan dükkan 

niteliğindeki taĢınmaz. 

YÖNETĠM KURULU: Rıdvan Ergin, Salih Yıldız, Ali Can Ergan  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın dağılıp 

tüzel kiĢiliğinin sona ermesinden sonra dağılma bilançosu çerçevesinde çıkacak malvarlığı, 

kurulmuĢ tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koĢulları ile 

Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına eĢit oranda devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4588/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı-Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı 
TOSYA ORMAN ĠġLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe KASTAMONU/TOSYA 

Adresi TOSYA Tel-Faks 03663131361-03663131222 

Posta Kodu 37300 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Nuray AVCU  

Adresi 
Ġskilip Yolu 6. Km. Karapürçek Yolu 

KarĢısı No: 3  ÇORUM 
 

T.C. Kimlik No. 41584012218  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çorum  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
19/53676  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4629/1-1 
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Orman ve Su İşleri 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. 

 4630/1-1 
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İçişleri 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. 

 4628/1-1 
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İçişleri 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. 

 4627/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketi Proje Dairesi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/608097 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġller Bankası A.ġ. Yatırım 

Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Çankaya 

Adresi 
Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi 

Cad. No: 12 Çukurambar 
Tel-Faks 

Tel:   312 508 77 02 

Faks: 312 508 77 99 

Posta Kodu 06510 E-Mail yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
OBM Dan. Eğt. Müh. Bil. Bilgisayar ĠnĢ. 

San. Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Mebusevleri Mah. Ergin Sok. No: 28/8 

Çankaya/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6320378969  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
263939  

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 (  ) 

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. 

 4661/1-1 
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Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.  

Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 

BĠRĠMĠ UNVANI ABD DRC. ADET 

ARANAN 

NĠTELĠKLER 

ĠKT. VE ĠDR. 

BĠL. FAK. 

Profesör 
Uluslararası 

ĠliĢkiler 
1 1 

Doçentliğini Siyaset 

Bilimi alanında almıĢ 

olup, Ġç ve DıĢ 

politika alanında 

çalıĢmaları olmak. 

Doçent 

Ġktisadi 

GeliĢme ve 

Uluslararası 

Ġktisat 

1 1 

Kalkınma Etiği ve 

Çevre Ekonomisi ile 

ilgili çalıĢmaları 

olmak. 

EĞĠTĠM 

FAK. 

Doçent 

Eğitim 

Programları ve 

Öğretim 

1 1 

Ġlk ve ortaöğretim 

öğrencilerinin eğitim 

deneyimleri üzerine 

çalıĢmıĢ olmak. 

Doçent 
Okul Öncesi 

Eğitimi 
1 1 

Okul öncesi eğitimi 

alanında çalıĢmıĢ 

olmak. 

FEN-EDB. 

FAK. 
Doçent 

Uygulamalı 

Matematik 
1 1 

Kısmi Diferansiyel 

Denklemlerin Soliton 

Çözümleri alanında 

çalıĢmaları olmak. 

TIP FAK. 

Doçent 
Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 
1 1 

Obez çocuklarda 

kardiyovasküler 

komplikasyonlar 

alanında çalıĢmaları 

olmak. 

Doçent 
Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
1 1 

Arteriyo-Venöz fistül 

cerrahisi (hemodiyaliz 

amaçlı) konusunda 

innovativ (yenilikçi) 

çalıĢmaları olmak. 

BaĢvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire BĢk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük 

Binası Yozgat/Merkez Tel: 03542421085 4613/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7144 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/11593 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması,

Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar
2018/11657 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ile Yüksekokul Kurulması, Kapatılması

ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar
2018/11768 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

GÖREVDEN ALMA KARARI
–– Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati AKTAŞ’ın Görevden Alınması Hakkında Karar (No: 2018/8)

ATAMA KARARLARI
–– İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Abdullah ATALAR’ın Yeniden Atanması

Hakkında Karar (No: 2018/9)
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Zafer UTLU’nun Atanması Hakkında Karar (No: 2018/10)
–– Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Feride Esra GENÇTÜRK’ün Yeniden Atanması Hakkında

Karar (No: 2018/11)
2018/11603 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Atama Yapılması Hakkında Karar
–– Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
–– Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının

Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali

Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ
–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 494)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 495)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 496)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 497)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:498)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/05/2018 Tarihli ve 7828 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2016/196, K: 2018/34 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 11. ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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


