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BİRİNCİ BÖLÜM

Verginin Konusu, Tanımlar, Mükellef ve Vergi Sorumlusu, Muafiyet ve İstisnalar

Verginin konusu
MADDE 1 – (1) Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital

hizmet vergisine tabidir:
a) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans

ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın su-
nulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil)

b) Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar,
müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu
içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara
kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler

c) Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması
ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılma-
sının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil)

(2) Birinci fıkrada sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları
tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine tabi-
dir.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Dijital ortam: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçek-

leştirildiği her türlü ortamı,
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b) Dijital hizmet sağlayıcıları: 1 inci maddede sayılan hizmetleri sunanları,
c) Hasılatın elde edilmesi: Hasılatın mahiyet ve tutar itibarıyla kesinlik kazanmış ol-

masını,
ç) Hizmetin Türkiye’de sunulması: Hizmetin Türkiye’de sunulmasını, hizmetten

Türkiye’de faydalanılmasını, hizmetin Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesini
veya hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesini (Değerlendirmeden maksat, hizmetin karşılığını
teşkil eden ödemenin Türkiye’de yapılması veya ödeme yurt dışında yapılmışsa, Türkiye’de
ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından
ayrılmasıdır. Şu kadar ki, dijital ortamda sunulan reklam hizmetinin Türkiye’de bulunmayan
kişilere yönelik gerçekleştirilmesi durumunda hizmet Türkiye’de değerlendirilmiş sayılmaz.),

d) Finansal muhasebe açısından konsolide grup: Uluslararası Finansal Raporlama Stan-
dartları veya Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca konsolide finansal tablolarda
yer alan tüm işletmeleri,

ifade eder.
Mükellef ve vergi sorumlusu
MADDE 3 – (1) Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Bun-

ların, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz
konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip
gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir etmez.

(2) Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bu-
lunmaması hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alaca-
ğının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve öde-
meye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

Muafiyet ve istisnalar
MADDE 4 – (1) İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, 1 inci maddede sa-

yılan hizmetlere ilişkin, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya
genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk li-
rasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır. Mükellefin, finansal muhasebe açısından
konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin ko-
nusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır.

(2) İlgili hesap dönemi içerisinde birinci fıkrada yer alan hadlerin her ikisinin de aşıl-
ması hâlinde muafiyet sona erer ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden dördüncü
vergilendirme döneminden itibaren dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlar. Söz konusu had-
lerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, hesap döneminin üçer aylık dönemlerinin sonu itibarıyla
ilgili hesap dönemi içinde elde edilen kümülatif hasılat dikkate alınır.

(3) Arka arkaya iki hesap dönemi boyunca birinci fıkradaki hadlerden herhangi birinin
altında kalanların vergi muafiyeti, izleyen hesap döneminden itibaren tekrar başlar.

(4) Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan hadleri verginin konusuna giren hizmet tür-
lerine göre ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetki-
lidir.

(5) Hazine ve Maliye Bakanlığı, muafiyetin tespiti ve uygulanması amacıyla bildirim
ve belgelendirme yükümlülüğü getirmeye ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir. Bu kapsamda bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve za-
manında doğru olarak yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için otuz gün
ek süre verilir. Verilen ek süre içerisinde, bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve
zamanında doğru olarak yerine getirmeyenler bu maddede yer alan muafiyetten yararlanamaz.
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(6) Dijital ortamda yapılan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet ver-
gisinden istisnadır ve bu hizmetlerden elde edilen hasılat birinci fıkradaki hadlerin tespitinde
dikkate alınmaz:

a) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesi kap-
samında üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler

b) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi kapsa-
mında üzerinden özel iletişim vergisi alınan hizmetler

c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesi kapsamın-
daki hizmetler

ç) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge
faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan
hizmetler

d) 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri,
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesi kapsa-
mında yer alan ödeme hizmetleri

(7) Dijital hizmet vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler, ancak bu Kanuna hüküm ek-
lenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan
istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir.

İKİNCİ BÖLÜM
Verginin Matrahı, Oranı ve Hesabı

Verginin matrahı, oranı ve hesabı
MADDE 5 – (1) Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde ver-

ginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Hasılatın döviz ile hesaplanması
hâlinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir.

(2) Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz. Dijital
hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez.

(3) Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir.
(4) Dijital hizmet vergisi, matraha oranın uygulanması suretiyle hesaplanır. Bu şekilde

hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmaz.
(5) Cumhurbaşkanı, üçüncü fıkrada belirtilen oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı

veya birlikte %1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vergilendirme Dönemi, Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi ile Vergi Güvenliği

Vergilendirme dönemi, verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
MADDE 6 – (1) Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer

aylık dönemleridir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faa-
liyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi
tespit etmeye yetkilidir.

(2)  Dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. 3 üncü maddenin ikin-
ci fıkrasının uygulandığı durumlarda, bu beyan vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar ta-
rafından yapılır.

(3)  Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi
beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine
vermekle yükümlüdürler.
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(4)  Dijital hizmet vergisi, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan hizmet sağlayı-
cıları için bu vergi bakımından bağlı bulundukları vergi dairesince, bulunmayanlar bakımından
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek vergi dairesince tarh olunur.

(5)  Dijital hizmet vergisi, mükellef veya vergi sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişi
adına tarh olunur. Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere,
ortaklardan herhangi biri adına tarhiyat yapılır.

(6)  Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu
tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait dijital hizmet vergisini beyanname verme süresi için-
de öderler.

(7)  Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler
tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.

(8)  Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital hizmet vergisi beyannamesinin ve eklerinin şe-
kil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı
üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, mükellef veya vergi sorumlularına sadece vergiye
tabi hizmetlerin sunulduğu dönemler için beyanname verdirmeye, verginin beyan ve ödeme
zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü
getirmeye ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Vergi güvenliği
MADDE 7 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren

vergilere ilişkin beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen
bu Kanun kapsamındaki dijital hizmet sağlayıcılarına veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine,
bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için dijital hizmet vergisini tarha yetkili vergi dairesi ta-
rafından internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde
edilen bilgiler kullanılarak 213 sayılı Kanunda sayılan tebligat yöntemleri, elektronik posta
veya diğer tüm iletişim araçları ile ihtarda bulunulabilir ve bu durum Gelir İdaresi Başkanlığının
internet sitesinde ilan edilir.

(2)  İlandan itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde,
dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine
getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verilir ve bu karar
erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilir.
Engelleme kararlarının gereği bildirimden itibaren yirmi dört saat içinde erişim sağlayıcıları
tarafından yerine getirilir.

(3)  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler

MADDE 8 – 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü mad-
desinin birinci fıkrasında yer alan “binde biridir” ibaresi “binde ikisidir” şeklinde ve ikinci fık-
rasında yer alan “yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir” iba-
resi “kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine
kadar artırmaya yetkilidir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – 6802 sayılı Kanunun İkinci Kısmının İkinci Bölümünün mülga başlığı
“Konaklama Vergisi” şeklinde ve mülga 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

“Konaklama vergisi
MADDE 34- Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ

evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte sa-
tılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite,
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eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama ver-
gisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin
bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez.

Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlardır.
Vergiyi doğuran olay, birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelir.
Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma

değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para,
mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler top-
lamıdır.

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artır-
maya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ay-
rıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer
vergisi matrahına dahil edilmez.

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:
a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.
b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri,

konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar
gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer
aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dö-
nemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı
olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu
yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri
ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 10 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci mad-
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dör-
düncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olan-
ların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.”

MADDE 11 – 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı
bendinde yer alan “taşıma giderleri” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi hü-
küm eklenmiştir.
“(İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım
bedelinin 10 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya
bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı
aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler
ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.)”

MADDE 12 – 193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voley-
bol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç);”

MADDE 13 – 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1), (5) ve (7)
numaralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir.
“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde
işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek
otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile bi-
nek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının
en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)”
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“(Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere
ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)”
“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde
işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma
değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet be-
deline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana
tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortis-
manın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında bi-
nek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)”

MADDE 14 – 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) nu-
maralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir.
“(Şu kadar ki özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk
lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak
iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobille-
rinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazı-
labilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan
tutar dikkate alınır.)”
“(Şu kadar ki binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve kiralama yoluyla edinilen
binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı
ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi top-
lamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)”

MADDE 15 – 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı
tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden
ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü
maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil
ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan
tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil),”

MADDE 16 – 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine
yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.”

MADDE 17 – 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 103- Gelir vergisine tabi gelirler;

oranında vergilendirilir.”
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MADDE 18 – 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1)
ve (3) numaralı bentleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki
yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir be-
yannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen
beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması,”

“3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, (1) numaralı bent
kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması (Ödeme-
nin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş ol-
ması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması
ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep
edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin
mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler do-
layısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine
bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen
tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart
ihlal edilmiş sayılmaz.), ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk
lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,”

“Bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi
beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri
ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi
ve özel tüketim vergisi beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı vergi dairelerine
verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.”

MADDE 19 – 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasına
“23/8,” ibaresinden sonra gelmek üzere “23/10,” ibaresi, “31,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“40/1, 40/7,” ibaresi ve “48,” ibaresinden sonra gelmek üzere “68,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan
“beş puana kadar” ibaresi “ayrı ayrı veya birlikte bir katına kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2019” ibaresi “31/12/2023” şeklinde, fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde
yer alan “% 15,” ibaresi “%20,” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu
madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde
yer alan tutarı aşması hâlinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir. Yıllık beyanname
verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat
yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen
vergiler mahsup edilir.”

MADDE 22 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 91- 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelir-

lerine, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 103 üncü maddede yapılan değişiklik öncesi tarife uy-
gulanır.

Mükerrer 123 üncü maddeye bu maddeyi ihdas eden Kanunla eklenen 40/1 maddesi
ile 68 inci maddede yer alan 5.500 Türk liralık kira tutarı hakkında, 2019 yılına ilişkin olarak
1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden değerleme yapılmaz.

Geçici 72 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve
ikinci fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler, 1/11/2019 tarihinden
önce akdedilerek geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri kapsamında yapılan ücret ödemele-
rine uygulanmaz. Daha önceki sözleşmeler kapsamında yapılan ücret ödemeleri için geçici
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72 nci maddenin değişiklik öncesi hükümleri uygulanır. 1/11/2019 tarihinden önceki sözleş-
melere ilişkin olarak 1/11/2019 tarihinden sonra yapılan süre uzatımı ve ücreti etkileyen deği-
şiklikler bu kapsamda değildir.”

MADDE 23 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesinin
üçüncü fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) 379 uncu madde kapsamında kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda söz konusu
maddeye göre hesaplanacak vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili
bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, kanun yolundan vazgeçme dilek-
çesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar;”

MADDE 24 – 213 sayılı Kanuna 160 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini:
MADDE 160/A- Mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tu-

tarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate
alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğınca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin
yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilir ve bunlar nezdinde yok-
lama yapılır.

Yoklamayı müteakip, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçe-
vesinde vergi dairesinin mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ilişkin
görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayı ile mükellefiyet kaydı
terkin edilir ve bu durum mükellefe tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde
153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan asgari teminat tutarından az olmamak üzere, sahte
belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam
tutarın %10’u tutarında aynı maddede belirtilen türde teminat verilmesi ve tüm vergi borçlarının
ödenmesi şartıyla mükellefiyet, terkin tarihi itibarıyla yeniden tesis edilir. Mükellefiyetin terkin
edildiği tarih ile yeniden tesis edildiği tarih aralığında verilmeyen beyanname ve bildirimler,
yeniden tesise ilişkin yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde verilir ve
tahakkuk eden vergiler aynı sürede ödenir.

Bu madde kapsamında mükellefiyeti terkin edilenler ve 153/A maddesinin birinci ve
ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde bunlarla ilişkili olan kişilerin işe başlama bildiriminde bu-
lunmaları hâlinde, bu kişiler hakkında mükellefiyet tesis edilebilmesi için işe başlama bildiri-
minde bulunanların ve mükellefiyet kaydı bu madde kapsamında terkin edilenlerin tüm vergi
borçlarının ödenmiş ve ikinci fıkrada belirtilen şekilde teminat verilmiş olması şarttır. Bu madde
uyarınca teminat alınarak mükellefiyeti yeniden tesis edilenlerin düzenlemek zorunda oldukları
fatura veya fatura yerine geçen belgelerden Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenenlerin,
elektronik belge olarak düzenlenmesi zorunludur. Kâğıt olarak düzenlenmesi hâlinde bu bel-
geler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır ve kayıtların tevsikinde kullanı-
lamaz.

Mükellef hakkında yapılan inceleme neticesinde, mükellefin başka bir ticari, zirai ve
mesleki faaliyeti olmadığı hâlde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet
tesis ettirdiği tespit olunursa, alınan teminat inceleme neticesinde doğan borçlar dâhil vergi
borçlarına mahsup edilerek artan tutar iade olunur. Yapılan incelemede mükellefin başka bir
ticari, zirai veya mesleki faaliyeti bulunduğu hâlde sahte belge düzenlediği tespit olunursa,
mükellef hakkında 153/A maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde işlem tesis edi-
lir. Şu kadar ki, daha önceden alınmış olan teminat sahte belge düzenleme fiili nedeniyle yapılan
tarhiyatların ve kesilen cezaların kesinleşmesine kadar mükellefe iade olunmaz. Yapılan ince-
leme neticesinde mükellefin sahte belge düzenlemediği tespit olunursa, alınan teminat başkaca
vergi borcu bulunmaması kaydıyla iade olunur.
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Bu madde kapsamında alınan teminatların iadesinde, 153/A maddesinin birinci fıkrası
uyarınca alınan teminatların iadesine ilişkin; bu teminatların vergi borçlarına mahsubu ve ek-
silen teminatların tamamlatılmasında ise aynı maddenin dokuzuncu fıkrasına ilişkin hükümler
uygulanır.

Bu madde kapsamında elektronik belge düzenleme yükümlülüğü getirilen mükelleflere
ilişkin bilgiler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre duyu-
rulur. Bu kapsamda yapılan duyurular vergi mahremiyetinin ihlâli sayılmaz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, madde kapsamındaki işlemlere ilişkin süreleri, elektronik
ortamda belge düzenleme zorunluluğunun başlayacağı tarihi, bu madde kapsamındaki mükel-
leflerin tahsilat ve ödemelerinin tevsiki ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve
esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 25 – 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 370- a) Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk

edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili mer-
ciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış ol-
ması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mü-
kellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan piş-
manlık hükümlerinden yararlanamaz. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün-
lük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda, yapılan izah değerlendirilerek değerlendirme
sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilir.

1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece
anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz
veya takdir komisyonuna sevk edilmez.

2. Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde, değerlendirme sonucunu
içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi
beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya dü-
zeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için,
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı ora-
nında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden
%20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline
engel teşkil etmez.

b) (a) fıkrası uyarınca yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu madde-
sinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu kapsamdaki mü-
kellefler izaha davet edilmez. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kul-
lanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muht-
eviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya
bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere
ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilebilir. Mükelleflerce, haklarında yapılan tespite ilişkin yazının
tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin
verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme
süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı
sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında ke-
silir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.
Bu fıkra kapsamında kendisine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükellefler, tespitle sınırlı
olarak bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. Bu
fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
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c) Hazine ve Maliye Bakanlığı bu madde uyarınca ön tespiti ve/veya izaha daveti ya-
pacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, yapılacak ön tespitin ve/veya izaha davetin şekli
ve kapsamını, davet yapılacakları, yapılan izahın değerlendirme süresini, yapılan izahta kulla-
nılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 26 – 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Mükellef veya vergi sorumlusu;
1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usul-

süzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz
gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen tür-
den teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen
cezanın yarısı,

2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını
ve vergi ziyaı cezasının %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) nu-
maralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i,

indirilir.”
MADDE 27 – 213 sayılı Kanunun mülga 379 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden

düzenlenmiştir.
“Kanun yolundan vazgeçme:
MADDE 379- Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mah-

kemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu
açık kararlarda (Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç);

1. Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen
vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i,

2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiil-
lere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının
kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i,

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi
ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili
vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itiba-
rıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder.

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu
maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme
faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında
indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz.
İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk
eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi
şarttır.

Kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargı merciine gönderilir
ve bu dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak kabul
edilir. Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmez. Kanun yolundan
vazgeçildiği hâlde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular in-
celenmez.

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan
tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, bu madde hük-
müne göre ödenecek tutarlara mahsup edilir.

Bu madde uyarınca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda
hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmez
ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca be-
lirlenir.”
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MADDE 28 – 213 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki parantez
içi hükümde yer alan “kesilen ceza hariç” ibaresi “kesilen ceza ve 370 inci maddenin (b) fıkrası
kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre
kesilen ceza hariç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – 213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 9- Bu bölüm uyarınca üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında

376 ncı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi hükmü dışında indirim uygulanmaz.
Hakkında 376 ncı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi hükümleri uygulanan

vergi ve cezalar için bu bölüm hükümleri uygulanmaz. Mükellefin uzlaşma tutanağını imzala-
yıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla hadiseye 376 ncı maddenin birinci fık-
rasının (1) numaralı bendi hükümlerinin uygulanmasını isteme hakkı mahfuzdur.”

MADDE 30 – 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa 41 inci mad-
deden sonra gelmek üzere kısım başlığıyla birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.

“DÖRDÜNCÜ KISIM
Değerli Konut Vergisi

Konu:
MADDE 42- Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina

vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk li-
rası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.”

MADDE 31 – 1319 sayılı Kanuna, bu Kanunla eklenen 42 nci maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Vergiye ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi:
MADDE 43- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında yapılan

veya yaptırılan değerleme sonucunda belirlenen ve değeri 42 nci maddede yer alan tutarı aşan
(bu tutar dâhil) mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilir ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilir.
Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne
itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir. Süresinde yapılan itirazlar, on beş
gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine
tebliğ edilir. Bu değer, değerli konut vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğünce belirlenen değer olarak kabul edilir.

Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen bir değerin
bulunmaması durumunda, bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır.

Bina vergi değeri, 29 uncu maddeye göre belirlenen vergi değeridir.”
MADDE 32 – 1319 sayılı Kanuna, bu Kanunla eklenen 43 üncü maddeden sonra gel-

mek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Matrah ve nispet:
MADDE 44- Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-

ğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır.
Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;
5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3)
7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6)
10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10)
oranında vergilendirilir.
Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın

toplam değeri esas alınır.
42 nci maddede yer alan tutar, ikinci fıkrada yer alan vergi oranlarına esas mesken ni-

telikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce be-
lirlenen ve 42 nci maddede yer alan tutarı aşan (bu tutar dâhil) mesken nitelikli taşınmazların
değeri her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre be-
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lirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 10.000 Türk li-
rasına kadar olan kesirleri dikkate alınmaz (Şu kadar ki; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce
belirlenen taşınmaz değeri, değer tespitinin yapıldığı yıl yeniden değerleme oranında artırıl-
maz.).”

MADDE 33 – 1319 sayılı Kanuna, bu Kanunla eklenen 44 üncü maddeden sonra gel-
mek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Mükellefiyet:
MADDE 45- Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa

hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder.
Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında

mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.
Değerli konut vergisi mükellefiyeti;
a) Mesken nitelikli taşınmazın değerinin, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel

Müdürlüğünce belirlenen değerin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığının (bu tutar dâhil) be-
lirlendiği tarihi,

b) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden
sebeplerin doğması hâlinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,
takip eden yıldan itibaren başlar.
Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hâle gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartla-

rını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu
tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.”

MADDE 34 – 1319 sayılı Kanuna, bu Kanunla eklenen 45 inci maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Muaflıklar:
MADDE 46- Aşağıda yazılı mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisinden

muaftır:
a) Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa

hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar.
b) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bak-

makla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir
geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik ku-
rumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar
(intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile
sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.).

c) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli
taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı
(karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletler-
arası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar.

ç) Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk
satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa kar-
şılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli
taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri ha-
riç).”

MADDE 35 – 1319 sayılı Kanuna, bu Kanunla eklenen 46 ncı maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri:
MADDE 47- Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri

ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer, buna ait vesikalarla, mesken nite-
likli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine,
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mesken nitelikli taşınmazın değerinin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığı (bu tutar dâhil)
yılı takip eden yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi,
yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur. Müteakip yıllar için mükellef ta-
rafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve ta-
hakkuk olunur.

Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferi-
den de beyanname verebilirler. Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilir.

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos ay-
larının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

Yıl içerisinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi hâ-
linde, mükellef tarafından takip eden yılın beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dai-
resine beyanname verilir.

Bu Kanunun 37 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri, değerli konut vergisi
bakımından uygulanmaz.”

MADDE 36 – 1319 sayılı Kanuna, bu Kanunla eklenen 47 nci maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Değerli konut vergisi hasılatı:
MADDE 48- Tahsil edilen değerli konut vergisi, genel bütçe geliri olarak kaydedilir

ve 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelir-
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile diğer kanunlara göre mahalli idarelere verilecek
payların hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 37 – 1319 sayılı Kanuna, bu Kanunla eklenen 48 inci maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve mevcut maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Yetki:
MADDE 49- Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, muafi-

yetlerin uygulanmasında aranacak belgeleri tespit etmeye, 47 nci maddede yer alan beyanname
verme ve ödeme sürelerini üç aya kadar uzatmaya, beyannamenin verileceği yetkili vergi dai-
resini, beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye ve verginin beyanname aranmaksızın
tahakkuk ettirilmesine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 38 – 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları
Birliği Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin ikinci paragrafında yer
alan “2 yılda” ibaresi “üç yılda” şeklinde ve bendin üçüncü paragrafının (e) alt bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“e) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme
Ajansı Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,”

MADDE 39 – 1618 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5- Birliğin 2019 yılı Kasım ayında yapılacak olan seçimlerinde

34 üncü maddenin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan, seçimlerin üç yılda bir kasım ayında
yapılacağına ilişkin hüküm uygulanmaz.

Birliğin 2019 yılı Kasım ayında yapılan seçimlerinde seçilen Yönetim, Denetim ve Di-
siplin Kurulu üyeleri ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunun asıl
ve yedek üyelerinin görev süresi üç yıl olarak uygulanır.”

MADDE 40 – 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun
ek 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Amatör sporun desteklenmesi
EK MADDE 12- Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız

spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve
sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden
tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisinden
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Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanınca uygun görülen pay,
Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba Hazine ve Maliye Bakanlığınca aktarı-
lır.

Özel hesaba aktarılan tutarlar aşağıdaki harcamalar dışında kullanılamaz:
a) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına

ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler (Her bir sporcu, çalıştırıcı
ve diğer spor elemanları için yıllık olarak yapılacak ödeme, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan
ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.),

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki sporcu, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının,
sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör
spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, li-
sans, tescil ve katılım harcamaları.

Özel hesaptan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerine
aktarılan tutarlar ile bu tutarlardan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamala-
rında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınamaz.

Özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile maddenin uygulan-
masına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor
Bakanlığı müştereken yetkilidir.”

MADDE 41 – 25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermaye-
nin Tabana Yaygınlaştırılması Ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler İle 5422 Sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- 31/12/2014 tarihine kadar, pay sahibi sayısı nedeniyle payları
halka arz olunmuş sayılan ve payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar tarafından doğ-
rudan veya dolaylı olarak nominal ya da primli değer üzerinden pay veya pay adı altında satışı
yapılmış olan her türlü araç, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun
kaydileştirmeye ilişkin şartlarına tabi olmaksızın 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı mülga Türk
Ticaret Kanunu ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında pay ad-
dolunur, bu ortaklıklara yapılan ödemeler pay karşılığı yapılmış kabul edilir ve ortaklık ilişkisi
kurulmuş sayılır. Bu payların kaydileştirilmemiş olması ortaklık haklarına halel getirmeyeceği
gibi ortaklık ilişkisinin kurulmadığı da iddia edilemez.

Birinci fıkra kapsamında kurulmuş olan ortaklık ilişkileri hakkında; geçerli bir ortaklık
ilişkisi bulunmadığı veya primli pay satışı yapıldığı ileri sürülerek sebepsiz zenginleşme, haksız
fiil, sözleşme öncesi görüşmelere aykırılık veya sözleşmeye aykırılık nedenlerine dayalı olarak
açılan ve kanun yolu incelemesindekiler dahil görülmekte olan menfi tespit, tazminat veya ala-
cak davalarında, karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilir ve yargılama gideri ile
maktu vekalet ücreti ortaklık üzerinde bırakılır.”

MADDE 42 – 6802 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun 34 üncü maddesinde yer alan konaklama vergisi

oranı 31/12/2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanır.”
MADDE 43 – 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme

Ajansı Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “temsilcisi” ibareleri
“Başkanı” şeklinde ve “temsilcilerinden” ibaresi “başkanlarından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü madde-
sinin birinci fıkrasına (z) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“aa) Faaliyet ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere,
üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalga-
lanmaların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ilgili bakanın onayı
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ve Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ve buna ilişkin hizmet
alımları,”

MADDE 45 – 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci
cümlesine “yapım işlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “; Devlet Malzeme Ofisi Genel
Müdürlüğünün idareler adına gerçekleştireceği taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile
ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Beşinci fıkra kapsamında Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapıla-
cak alımlarda uygulanacak usul ve esaslar Kurum görüşü üzerine Devlet Malzeme Ofisi Genel
Müdürlüğü tarafından belirlenir. Bu kapsamda yapılacak alımlarda Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasında belirlenen temel ilkelere uyularak, ihaleler en yüksek katılımı sağlayacak şe-
kilde gerçekleştirilir.”

MADDE 46 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Dış borcun tahsisi” tanımına
“Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Türkiye Sağlık Ens-
titüleri Başkanlığına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 47 – 4749 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 31- 5 inci maddede düzenlenen net borç kullanımı tutarı 2019 yılı

için, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan
net borç kullanım tutarına yetmiş milyar Türk lirası ilave edilerek uygulanır.”

MADDE 48 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 79- 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, bu Kanunun
47 nci maddesinin sekizinci fıkrası ile 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri
uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara, 1005 sayılı Kanun, 3713 sayılı Kanunun
ek 3 üncü maddesine, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan
Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna ve 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Spor-
culara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık
bağlanmış olanların kendilerine veya bunlardan ölenlerin hak sahiplerine, bu kapsamda mad-
denin yürürlük tarihine kadar yapılan ve bu Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında olduğu Kurumca tespit edilen fazla veya yersiz ödemelere ilişkin borç çı-
karılmaz, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilir, maddenin yayımı tari-
hinden önce tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez.

2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü, dördüncü, beşinci ve
altıncı cümlelerine aykırı olacak şekilde ödenen ve bu Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fık-
rasının (b) bendi kapsamında olduğu Kurumca tespit edilen fazla veya yersiz olarak yapılan
ödemeler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 49 – 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa aşağıdaki ek mad-
de eklenmiştir.

“Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ilişkin hükümler
EK MADDE 5 – (1) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kuru-

munda Başkan ve üyeler, görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir dikkat, dürüstlük
ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine
ve ettirmeyeceklerine dair Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin eder. Yemin
için yapılan başvuru Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır. Başkan ve üyeler, yemin etme-
dikçe göreve başlamış sayılmaz.

(2)  Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Başkan Yar-
dımcısı, Daire Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarına atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sa-
yılan genel şartları taşımak.
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b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.
c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası ku-

ruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.
(3) Başkan ve üyeler ile Kurum personeline; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenmiş emsali personele mali ve sosyal
haklar kapsamında yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Emsali personele
yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi
ve diğer kesintilere tabi olmaz. Başkan ve üyeler ile Kurum personeli emeklilik hakları bakı-
mından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.

(4) Başkan ve üyeler ile Kurum personeli, sosyal güvenlik açısından 31/5/2006 tarihli
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı iken Başkan ve üyeliğe atananlardan bu gö-
revleri sona erenler veya bu görevlerinden ayrılma isteğinde bulunanların bu görevlerde geçen
hizmet süreleri kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde dikkate alınır. Bun-
lardan bu görevleri sırasında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin
bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı ile temsil tazminatı ödenmesi gereken süre ola-
rak değerlendirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı iken Başkan ve üyeliğe atananların, önceki
kurum ve kuruluşları ile ilişiklerinin kesilmesi kendilerine kıdem tazminatı veya iş sonu taz-
minatı ödenmesini gerektirmez. Bu durumda olanların kıdem tazminatı veya iş sonu tazminatı
ödenmesi gereken hizmet süreleri, Başkan ve üyelikte geçen hizmet süreleri ile birleştirilir ve
emeklilik ikramiyesi ödenecek süre olarak değerlendirilir.

(5) Başkan ve üyeliğe atananlardan atama yapılmadan önce sosyal güvenlik yönünden
diğer statülere tabi olanların, istekleri hâlinde bu statülere bağlılıkları devam eder ve bunlar
hakkında dördüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

(6) Kurum, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi hükümlerine
göre personel görevlendirebilir.

(7) Kurumda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde belir-
tilen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabilir. Söz konusu
maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan şartlar Kurum için aranmaz.

(8) Başkan ve üyeler ile Kurum personelinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri
iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar için izin verme yetkisi; Başkan ve üyeler için ilişkili
Bakana, Kurum personeli için ise Başkana aittir. Başkan ve üyeler ile Kurum personelinin gö-
revleri ile ilgili olarak iştirak hâlinde işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalarda
Kurum personeli hakkında soruşturma izni verme yetkisi ilişkili Bakana aittir. Başkan ve üyeler
ile Kurum personelinin, görevden ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri
iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar, ilgili üye veya personelin
talebi hâlinde, Kurum tarafından görevlendirilecek bir avukat tarafından takip edilir. Söz ko-
nusu davalara ilişkin dava giderleri ile Türkiye Barolar Birliğince açıklanan asgari ücret tari-
fesinde belirlenen avukatlık ücretinin onbeş katını aşmamak üzere belirlenen avukatlık ücreti
Kurum bütçesinden karşılanır. Başkan ve üyeler ile Kurum personelinin, kovuşturma sonucun-
da mahkumiyetine karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi hâlinde, Kurum bütçesinden kar-
şılanan avukatlık ücreti, ilgili Başkan ve üyeler ile Kurum personelinden genel hükümlere göre
tahsil olunur.

(9) Başkan ve üyeler, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa tabidir.

(10) Başkan ve üyeler, görevlerinden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde Kurumun de-
netlemekle ve düzenlemekle yetkili olduğu sektör ve alandaki özel kuruluşlarda görev alamaz.
Bu fıkra hükmüne uymayanlar hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden
Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi hükmü uygulanır.
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(11) Kurumun malları, varlıkları, hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir, haczedi-
lemez ve rehnedilemez.

(12) Aşağıdaki gelirler Kurumun gelirleri arasında yer alır:
a) Türkiye’de kurulmuş sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile yurt dışında kurul-

muş sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatlarından ve sigorta ve
reasürans brokerlerinden tahsil edilen katılma payları.

b) Sigorta acenteleri ve sigorta eksperlerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tara-
fından levha kayıt ücreti veya aidat olarak tahsil edilen tutarlardan indirilmek suretiyle Kuruma
aktarılan katılma payları.

c) Kurumca belirlenen tescil, izin ve ruhsat hizmet bedelleri.
(13) Onikinci fıkra uyarınca katılma payı olarak tahsil olunacak tutarlar, söz konusu

fıkranın (a) bendinde belirtilen kuruluşların bir önceki yıl bilanço toplamlarının onbinde beşini,
(b) bendinde belirtilen tutarın ise beşte birini geçemez.

(14) Kurum kadrolarına atanan ve haklarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
menin geçici 12 nci ve geçici 16 ncı maddeleri hükümleri uygulananların mali hakları husu-
sunda söz konusu hükümlerin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 50 – 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması
Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya il-
tisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve bu nedenle kamu görevinden çıkarılmış olan kişilerden,
adli veya idari soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin
başvuruları hakkında 31/10/2019 tarihine kadar karar alan, bu kararları yerine getiren veya iş-
lem yapmayan kamu görevlilerinin bu karar ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai
sorumluluğu doğmaz.”

MADDE 51 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 32 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 32- Vergi Müfettişleri, en az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, si-
yasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen
yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olan ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, Bakan onayı ile
mesleğe Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.

Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde perfor-
mans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak
kazanırlar. Yeterlik sınav konuları ile sınava ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzen-
lenir. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için yeterlik sınavında alınan puanın
yüz puan üzerinden en az altmış beş puan olması şarttır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar
Vergi Müfettişi olarak atanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ise Hazine ve Maliye
Bakanlığında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Yardımcılık dönemi dahil Vergi Müfettişi olarak en az on yıl çalışan ve Vergi Müfettiş-
liğine atanma tarihi sonrasında en az altı yıl performans değerlendirmesinde başarılı olanlar,
Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanırlar.

Performans değerlendirme sistemi, Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinlik-
lerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için görev yaptıkları süre için-
deki sınavlarda elde ettikleri başarı derecesi, görev yaptıkları başkanlıkların Vergi Müfettişlerinin
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iş performansına ilişkin değerlendirmeleri, düzenledikleri vergi inceleme raporları hakkında
rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirmeler, düzenledikleri diğer
inceleme, araştırma, görüş, denetim ve soruşturma raporları hakkında yapılan değerlendirmeler,
lisansüstü eğitim düzeyleri ve benzeri kriterler esas alınarak oluşturulur. Vergi Müfettişlerinin
performans değerlendirmesi takvim yılı itibarıyla yapılır.

Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi ile Vergi Müfettişle-
rinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yüksel-
meleri, görevlendirilmeleri ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belir-
lenir.”

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Kanunun;
a) 1 inci ila 7 nci maddeleri bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ay başında,
b) 9 uncu ve 42 nci maddeleri 1/4/2020 tarihinde,
c) 10 uncu ve 15 inci maddeleri 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uy-

gulanmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 11 inci ve 12 nci maddeleri bu Kanunun yayım tarihini izleyen ay başında,
d) 13 üncü ve 14 üncü maddeleri 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme

dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
e) 17 nci maddesi 1/1/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere

yayımı tarihinde,
f) 18 inci maddesi 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurum-

lar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
g) 21 inci maddesinin 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesinde yer alan

“31/12/2019” ibaresini “31/12/2023” şeklinde değiştiren hükmü yayımı tarihinde, diğer hü-
kümleri 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

ğ) 23 üncü, 25 inci, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 32 nci maddesiyle 1319 sayılı Kanuna
eklenen 44 üncü maddenin dördüncü fıkrası ve 40 ıncı maddesi 1/1/2020 tarihinde,

h) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

6/12/2019

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE LİBYA DEVLETİ ULUSAL 

MUTABAKAT HÜKÛMETİ ARASINDA AKDENİZ’DE DENİZ YETKİ 
ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT 

MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

Kanun No. 7195 Kabul Tarihi: 5/12/2019

MADDE 1 – (1) 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki
Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulun-
muştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

6/12/2019
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 1815

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/419

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/420

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/421

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/422

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/423

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/424

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/425

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/426

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/427

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/428

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/429

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MUHASEBE VE FİNANS UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin

(SAÜ-MUFAM) teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma

Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SAÜ-MUFAM): Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Muhasebe ve finans alanında bilgi düzeyinin artırılmasına katkı sağlamak için nitel

ve nicel araştırma yapmak.

b) Muhasebe ve finans alanında uygulamalı ve disiplinler arası ileri seviyede araştırma

altyapısını oluşturmak ve bu konuda araştırma geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizas-

yon çerçevesinde düzenlemek.

c) İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda birey-

lerin finansal okuryazarlıklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

ç) Üretilen akademik çalışmalar ışığında, ülkemiz finans ve ekonomisinin gelişimine

katkıda bulunmak üzere, kanun yapıcı ve düzenleyici kurumlara politika tavsiyelerinde bulun-

mak.

d) Akademik çevrelere, bankalar, bireysel yatırımcılar ve düzenleyici kuruluşların fikir

alışverişini sağlamak.
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e) Akademik çevreler, bankalar, bireysel yatırımcılar ve düzenleyici kuruluşlar arasın-

daki işbirliğini ve işbirliğinin gelişimini sağlayan bir merkez görevini üstlenmek.

f) Kanun yapıcı ve düzenleyici kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek ve çalışma veri

ve sonuçlarının pratikte kullanımını sağlamak.

g) Muhasebe ve finans alanında bilgi düzeyinin arttırılmasını desteklemek ve yaygın-

laştırmak için danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Muhasebe ve finans üzerine araştırmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak ça-

lışma ve projeler yürütmek. 

h) Dünyanın çeşitli üniversitelerinde bulunan merkezlerle işbirliği sağlayarak araştırma,

eğitim ve projeler yürüterek elde edilecek çıktıları uluslararası boyuta ulaştırmak. 

ı) Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerin hem akademik hem de pra-

tik yönlerinin gelişimini eğitim ve araştırmalar yoluyla sağlamak.

i) Bilimsel dergilerde ve yayın organlarında uluslararası standartlarda uygun yayınlar

yaparak akademik alana katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Muhasebe, finans alanında nitel ve nicel araştırmalar yapmak.

b) Muhasebe, finans, ekonomi, matematik, davranış bilimleri ve eğitim bilimleri gibi

farklı disiplinleri buluşturarak ortak çalışmalar yapmak.

c) Disiplinler arası çalışma çıktılarını düzenleyici kuruluşlarla paylaşmak. 

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

d) Yapılan çalışmaların bilinirliğini artırmak üzere yayın, bilimsel toplantı, kongre, ça-

lıştay ve konferanslar düzenlemek.

e) İlgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık desteğinde bulunmak.

f) Üniversite yönetimince verilen veya yapılan ortaklıklardan doğabilecek diğer görev-

leri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-

versite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten

Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün dört aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı

durumlarda görevi sona erer. 

(2) Müdürün Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları

arasından önereceği, en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile

görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür,

görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdürün görevi

sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda

gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli yürütülmesini ve geliştiril-

mesini sağlamak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; toplantıların günde-

mini hazırlamak ve başkanlık etmek.

f) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yap-

mak.

g) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki Müdür Yardımcısı ile en az dört kadrolu

Üniversite öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. 
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(2) Yönetim Kurulu üyeleri;  Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle gö-

revlendirilirler. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle

boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. 

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-

lantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

(5) Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.

b) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

c) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek.

ç) Araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini yürütmek ve düzenlemek için araştırma

ve çalışma grupları oluşturmak.

d) Araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.

e) Merkezle ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

f) Yönetim Kurulu üyesi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür adayını seç-

mek ve Rektöre önermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, en fazla on bir üyeden oluşur. Bu üyeler; Üniver-

sitenin öğretim elemanları, mezunları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki Merkezin

faaliyetleri ile ilgili konularda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile görev-

lendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Müdürün ya da Müdür Vekilinin çağrısı üzerine

toplanır. Toplantı Müdürün ya da Müdür Vekilinin başkanlığında yapılır. Kararlar toplantıya

katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılacak üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeni-

den seçilebilir. 

(4) Danışma Kurulundan ilgili üyeler gerektiğinde Müdürün daveti üzerine Yönetim

Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek, Müdür ve Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla

işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak, bu yönde girişimlerde

bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

SAÜ-MUFAM birimleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) SAÜ-MUFAM birimlerinde çalıştırılması planlanan her türlü perso-

nelin görevlendirilmeleri veya atanmaları Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün

onayı ile yapılır.

(2) SAÜ-MUFAM birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Merkez biriminde araştırma geliştirme faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun

koşullarda yürütülmesini ve hizmet kalitesinin sürekli artırılmasını sağlamak.

b) Merkez biriminde yapılan araştırma sonuçlarını raporlamak.

c) Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı

İzleme ve Yönlendirme Kurulu

GENELGE
2019/27

6 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 2/1/2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık

Asgari Ücret Tarifesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz da-

valarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, Tarifenin üçüncü kısmına göre vekâlet

ücretine hükmedilir.”

MADDE 2 – Aynı Tarifenin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına

Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti ge-

çemez.

(4) Maddi tazminat istemli davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Ta-

rifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.”

MADDE 3 – Aynı Tarifenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava

konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda on dosyaya kadar açılan seri davalarda

her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda elli dosyaya kadar açılan seri da-

valarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda

yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında

avukatlık ücretine, toplamda yüzden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam

ücretin %25’i oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık

ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede ya-

pılması gerekir.”

MADDE 4 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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İLKE KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR PANO ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
ÇLİ Müdürlüğü Hitachi EX 1200 5D Ekskavatör Üzerinde Bulunan Dizel Motor Ve Dizel 

İle İlgili Komponentlerin Sökülerek Yerine Uygun Elektrik Motoru Ve Komponent Malzemeleri 
Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası   : 2019/634013 
1- İdarenin 
a) Adresi   : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 
  Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 
  ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-416 20 01     Faks: 0286-416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi   : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi:            : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 5 Kalemde (5 Adet) ÇLİ Müdürlüğü Elektrikli 
  Ekskavatör Pano Alımı 
b) Teslim yeri   : ÇLİ Müdürlüğü Tesellüm Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 
3- İhalenin 
a) İhale Usulü   : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer    : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve saati  : 19/12/2019 Perşembe günü saat 14:00 
d) Dosya no    : 542-KÇLİ/2019-1188 
4- İhaleye ait dökümanlar; Çan’da,  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ 

ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 
2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 
0001 5001 5800 7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 200,00 TL yatırılması 
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, 
ihale  tarihinden  önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla  
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler 19/12/2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler 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- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Sipariş Mektubu. 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim  fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden sipariş mektubu yazılacaktır. 

11- Bu ihalede işin  tamamı için teklif verilecektir. 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10672/1-1 
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ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1-Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 

12.000.000 adet 1000 Gr. Rize Turist Çay Poşeti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma 
ve İhale Yönetmeliğimizin 9’ uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.12.2019 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.  
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler şartname konusu işin en az yarısına teklif vermek koşulu ile kısmi teklif verebilir. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 10625/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
ORUÇ REİS Araştırma Gemisi İçin Takip Gemisi hizmet alımı ihale edileceği ilan 

edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda 
düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında 
düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.  

İhale kayıt numarası : 2019/631269 
1- İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 
  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    İnternet adresi (varsa) : 
2- Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 
a) Kamu İhale Bülteninin 
    Tarih ve sayısı (yayımlanmış ise) : 
b) Gazetenin adı ve tarihi 
     (yayımlanmış ise) : Resmi Gazete-04.12.2019 
3-Düzeltilen 
   [madde/maddeler ] şunlardır : 04.12.2019 tarih 30968 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan ilan metninin; 
2- İhale konusu hizmetin 
c) İşin süresi : Sözleşmesinin imzalanmasına müteakip İdare 

tarafından Yüklenici’ye yapılacak işe başlama talimatı 
tebliğinden itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde, 
İdare ile Yüklenici arasında düzenlenecek tutanak 
çerçevesinde belirlenecek tarihte işe başlanacak olup 
işin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür” 

  şeklinde değiştirilmiştir. 
 10730/1-1 
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2 KISIM 244 KALEM MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE  

MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Akyurt Polis Meslek 

Yüksek Okulu/Yeşiltepe Akyurt Ankara) ihtiyacı 2 kısım 244 kalem mutfak ve çamaşırhane 

malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 13.12.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10741/1-1 
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1 ADET YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Yedekleme 

Ünitesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130,00TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesinin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler,12.12.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler  

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda  son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

 10668/1-1 
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2020 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK), THK Gökçen Havacılık İktisadi 

İşletmesi, THK Havacılık Vakfı ve THK Havacılık Vakıf şirketleri ile THK Üniversitesi 

envanterinde/bünyesinde bulunan, 

a. Hava araçlarının gövde (savaş risk sigortası dahil) ile zorunlu 3’üncü şahıs mali 

mesuliyet ve mali mesuliyet (koltuk) sigortaları, 

b. Uçucu ve uçuşla ilgili personellerin, kursiyerlerin ve Ankara ile İzmir İllerinde bulunan 

paraşüt kulelerinden atlayış yapan kişilerin ferdi kaza sigortaları ile güvenlik personeli için özel 

güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortaları, 

c. Maddi duran varlıkların sigortaları, 

d. Taşınmaz malların DASK sigortaları ile bu taşınmazlardan yapı ve muhteviyat 

açısından önem arz edenlerin niteliklerine göre yangın, su baskını, doğal afet, hırsızlık, terör 

sigortaları, 

e. Kara araçlarının motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk, kasko, zorunlu taşımacılık 

mali mesuliyet, yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortaları, 

f. THK Genel Başkanlığı envanterinde bulunan ve işletmeciliğini THK Gökçen Havacılık 

İktisadi İşletmesinin yaptığı hava araçlarının gövde ve zorunlu havacılık sigortaları ve 2020 yılı 

içinde THK envanterine girecek olan her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile yıl içinde THK Genel 

Başkanlığı bünyesine katılacak personellerin sigorta işlemlerinin 01.01.2020 tarihinden geçerli 

olmak üzere 1 (Bir) yıl süreyle yaptırılması işi 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat: 14.30’da 

Kapalı Teklif Alma usulüyle ihale yapılması planlanmış olup, ileri bir tarih olan 16 Aralık 2019 

Pazartesi günü saat 16:00’a alınmıştır. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Tedariği ve Lojistik Yönetimi Direktörlüğü İç Satın Alma Birimine teslim edebilirler. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten ücretsiz 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 84 - 79 

 10746/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Eskişehir İli Tepebaşı Belediye Başkanlığından: 

1-) İDARENİN 

a) Adı :Tepebaşı Belediyesi 

b) Adresi : Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİR 

c) Telefon ve faks numarası : 0 222 211 40 00 – 0 222 320 49 20 

d) Elektronik posta adresi (varsa) : emlakistimlak@tepebasi.bel.tr. 

2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI  

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar(Yenibağlar) 

Mahallesi 21M-3D Pafta, 2125 ada, 638,00 m²’lik 143 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, Bodrum + 

Zemin kat, 16/100 arsa paylı, 1 nolu bağımsız bölümde bulunan 581,35 m²’lik Depolu İşyerinin 

satışı işidir. 

3-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI  

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

4-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI 

İHALE; 

Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 19/12/2019 Perşembe Günü, 

saat 10:30’ da Encümen huzurunda yapılacaktır. 

5-) İHALE EDİLECEK TAŞINMAZIN MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ VE GEÇİCİ 

TEMİNAT MİKTARI 

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ; 

İhale edilecek taşınmazın muhammen satış bedeli 8.955.940,00 TL(Sekiz Milyon Dokuz 

Yüz Elli Beş Bin Dokuz Yüz Kırk Türk Lirası) dir. 

GEÇİCİ TEMİNAT; 

Geçici teminat 268.680,00 TL(İki Yüz Altmış Sekiz Bin Altı Yüz Seksen Türk Lirası) dir. 

6-) SATIŞ BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİ 

İhale Komisyon Kararının onaylandıktan sonra istekliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 

gün içerisinde; Satış bedeli, tüm vergi, resim, harç ve giderleri Tepebaşı Belediyesi 

Başkanlığı’nın T.Vakıflar Bankası TR860001500158007292654237 nolu hesabına veya Mali 

Hizmetler Müdürlüğü veznelerine peşin ödenir. 

7-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ 

Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 
Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp 
incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç 09:00’ a kadar 1.000,00-TL karşılığında satın 
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alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı 
yatırılacaktır. 

8-) İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler 
şunlardır: 

a) Teklif Mektubu(Şartname eklerinde örneği mevcuttur) 

b) Şartnamesinin satın alındığına dair belge ve Taşınmaz mal satış 
şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı, ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak 
zorundadır.) 

c) Kanuni ikametgah belgesi, 

d) Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, 

e) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 
bildirmeleri, 

f) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge veya Teminat Mektubu(Süresiz) 

g) 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 
odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 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 kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel 
kişilerinin ise, yukarıdaki (d) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına 
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir 
belgeyi vermeleri, 

2-Gerçek kişilerin imza beyanlarını vermeleri,(Noter Onaylı) ve vekaleten iştirak 
ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname, 

h)İş ortaklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve 
müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur. 

9-) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ 

Satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 
satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 19/12/2019 Perşembe Günü 
Saat: 09:30’ a kadar Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı 
belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. 

10-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 10606/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
(KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ) 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
KURUMUMUZ KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ TÜVENAN 

KÖMÜRLERİNİN VE OCAK TAŞLARININ YÜKLENMESİ, NAKLİ VE BOŞALTILMASI 
İLE KOZLU LAVVARINDAN ÇIKAN KATI ATIK MALZEMENİN (ŞİST) NAKLİ VE 
YAYILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 
1- İdarenin  
a) Adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Daire Başkanlığı           ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası :Tel:0-372.259 47 78 / Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :Satinalma@taskomuru.gov.tr. 
S.No: 2- İhale konusu işin adı Birimi: Miktarı: 

1 

Kozlu Müessesesi ile yeni kuyu ihraç tesisleri arası 
tüvenan kömür nakli ile bu amaçla kullanılan bant ve 
siloların işletilmesi, temizliklerinin yapılması, taş 
bantında tavuklama yöntemi ile kömür ayıklama işi. 

TL/Ton 100.000 (±% 20) 

2 Kozlu Müessesesi ile Kirazlıtepe mevkii arası ocak 
taşları nakli ve yayılması TL/Ton 272.160 (±% 20) 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi  : 02.01.2020 tarihinde başlayacak olup 31.12.2020 
   

 
3- İhalenin    
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK                                                             
b) Tarihi ve saati : 18.12.2019–  saat 15: 00 
c) Dosya no : 1913839 
d) İhale kayıt no : 2019/641301 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale şartnamesinde belirlenen oranda geçici teminat, 
f) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

i) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5.1- Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 
şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

5.2- İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 
işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

6- Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Her türlü malzeme nakli ve yükleme işi veya malzeme nakli işidir. 
7.1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7.2- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
7.3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
8- İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 
9- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10- Teklifler en geç 18.12.2019 Çarşamba Günü –  saat 15: 00’ e kadar Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği 
gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek 
gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir. 

11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel  üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan  istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

12- İstekliler 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 dışı bırakılacaktır.  

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 10674/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
(ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ) 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
KURUMUMUZ ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ OCAK 

TAŞLARININ VE LAVVAR ATIKLARININ (ŞİST) KİRAZLITEPE MEVKİİ DÖKÜM 
YERİNE NAKLİ VE YAYILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 
1- İdarenin  
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Daire Başkanlığı     ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 78 / Fax: 0 372-253 12 73-251 19 00  
c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru. gov. tr. 
S.No: 2- İhale konusu işin adı Birimi: Miktarı: 

1- Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi  ile Kirazlıtepe 
mevkii arası ocak taşları ve lavvar atıklarının (şist) 
nakledilmesi, yayılması.  

TL/Ton 200.000 (±%20) 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi  : 02.01.2020  tarihinde başlayacak olup 31.12.2020  
tarihinde sona erecektir. 

3- İhalenin    
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK   
b) Tarihi ve saati : 18.12.2019 Çarşamba   –  saat 15: 00 
c) Dosya no : 1913840 
d) İhale kayıt no : 2019/641498 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  
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i) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5.1. Ekonomik, hizmeti, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 
belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale 
idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

5.2. İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 
işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

6- Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Her türlü malzeme nakli ve yükleme işi veya malzeme nakli işidir. 
7.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
8.2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
8.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
8- İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 
9- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10- Teklifler en geç 18.12.2019 Çarşamba Günü –  Saat 15: 00’ e kadar Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği 
gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek 
gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir. 

11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel  üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan  istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

12- İstekliler 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 dışı bırakılacaktır.  

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
15.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
15.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 10675/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü Zeki Yollu Vakfı, Beykoz 1. Asliye 

Hukuk Mahkemesinin 11.10.2019 tarihinde kesinleşen, 12.07.2019 tarihli ve E:2019/63, 

K:2019/325 sayılı kararı ile dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 10616/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 12 ada, 5 parsel üzerindeki 89967 (Yeni: 529703) YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Murat 

SİVRİKAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 107, Oda Sicil No: 

24173) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2018/1230 esasına kayden Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, 24.10.2019 tarihli ve E.2018/1230-K.2019/2001 sayılı karar ile “dava 

konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı 

ile Murat SİVRİKAŞ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan 

kısmı 02.12.2019 tarihli ve 280866 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10617/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 2040 ada, 18 parsel üzerindeki 1070755 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 13849 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1700 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğa AMG Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 8. 

İdare Mahkemesinin 2019/1499 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 15.11.2019 

tarihli ve E.2019/1499-K.2019/2356 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Doğa AMG Yapı 

Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 02.12.2019 tarihli ve 282092 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10618/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Çanakkale İl Özel İdaresi, 3 pafta, 174 parsel üzerindeki 538275 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Egemen 

ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 24.10.2019 tarihli ve E.2019/1401-

K.2019/2141 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli 

ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin 

kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 02.12.2019 tarihli ve 282229 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10673/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

18.02.2019 tarihli ve 40448 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Ahmet ALBAYRAK (Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 16286, Oda Sicil No: 8509)  tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 24.10.2019 tarihli ve E.2019/1499-

K.2019/2149 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline " hükmedildiğinden, 21.02.2019 

tarihli ve 30693 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ahmet ALBAYRAK hakkında tesis edilmiş olan 

idarî işlemin denetçi belgesi iptali ile ilgili olan kısmı 02.12.2019 tarihli ve 281012 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10673/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, 42 pafta, 488 ada, 149 parsel üzerindeki 944273 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Truva Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mahmut Riza 

GİRGİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 89441) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 11.11.2019 tarihli ve E.2019/1909 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 07.07.2019 

tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mahmut Riza GİRGİN hakkında tesis edilmiş olan 

idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 02.12.2019 tarihli ve 282455 

sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 10673/3/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.11.2019 Karar No: 7384 
ŞİRKETİN : 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü  
• MERKEZİ VE 
• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 
   06530 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 16.09.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Süre uzatımı 
• PAFTA NUMARASI  : AR/TPO/K/L46-c3, c4 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 18.196 hektar 
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLERİ : Batman, Siirt  
• VERİLİŞ TARİHİ : 20.11.2014 
TALEP:  
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, illeri, 

yüzölçümü ve pafta numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 20.11.2019 tarihinden 
itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl 
süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli 
ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin 
belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, AR/TPO/K/L46-c3, c4 pafta numaralı 
petrol arama ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı 
fıkrası gereğince, 20.11.2019 tarihinden 20.11.2021 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına 
karar verilmiştir. 10604/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 28.11.2019 Karar No: 7385 

ŞİRKETİN : 
• TİCARİ UNVANI : Petar Doğalgaz ve Petrol Arama San. Tic. A.Ş. 
• MERKEZİ VE 
• TEBLİGAT ADRESİ : Burak Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı No:221 
   Şehitkamil/GAZİANTEP 
• MÜRACAAT TARİHİ : 07.02.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 41.265 hektar    
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Adıyaman, Şanlıurfa  
• PAFTA NUMARASI : M41-c1, c3, c4  
KARAR: 
Petar Doğalgaz ve Petrol Arama San. Tic. A.Ş.’nin Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde 

41.265 hektarlık M41-c1, c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı 
incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 10605/1/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.11.2019 Karar No: 7386 
ŞİRKETİN : 
• TİCARİ UNVANI : Model Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş. 
• MERKEZİ VE 
• TEBLİGAT ADRESİ : Barbaros Mah. Aktürk Sok. No:4A/1 
   Ataşehir /İSTANBUL 
• MÜRACAAT TARİHİ : 14.05.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 24.011 hektar   
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Kırklareli, Tekirdağ 
• PAFTA NUMARASI : F19-b1, b4  
KARAR: 
Model Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin Kırklareli ve Tekirdağ illerinde 

24.011 hektarlık F19-b1, b4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı 
incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 10605/2/1-1 
—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 29.11.2019 Karar No: 7387 
ŞİRKETİN : 
• TİCARİ UNVANI : Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş. 
• MERKEZİ VE 
   TEBLİGAT ADRESİ : Barbaros Mah. Aktürk Sok. No:4A/1 
   Ataşehir/İSTANBUL 
• MÜRACAAT TARİHİ : 31.05.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 23.921 hektar   
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Diyarbakır, Mardin 
• PAFTA NUMARASI : M45-d  
KARAR: 
Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır, Mardin illerinde 

23.921 hektarlık M45-d paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 
uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 10605/3/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 29.11.2019 Karar No: 7388 
ŞİRKETİN : 
• TİCARİ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
• MERKEZ ADRESİ : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:163 
   Şişli/İSTANBUL 
• TEBLİGAT ADRESİ : Yaşam Cad. Ak Plaza No: 7 Kat: 16    
   06510 Söğütözü /ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 29.05.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 23.921 hektar 
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Diyarbakır, Mardin 
• PAFTA NUMARASI : M45-d 
KARAR: 
Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Diyarbakır, Mardin İllerinde 

23.921 hektarlık M45-d paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 
uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 10605/4/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 29.11.2019 Karar No: 7389 

ŞİRKETİN : 
• TİCARİ UNVANI : 1-Aladdin Middle East Ltd. 
   2-Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd. 
• MERKEZİ ADRESLERİ : 1-100 N. Broadway, Suite 500, Wichita, 
   Kansas 67202 U.S.A. 
   2-20 Howard St. Perth  Australia 6000 
• TEBLİGAT ADRESLERİ : 1- İran Cad. Karum İş Merkezi F Blok No:21/394   
   06680 Çankaya/ANKARA 
   2-İran Cad. Karum İş Merkezi F Blok No:21/427 
   06680 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 18.04.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 23.921 hektar 
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Diyarbakır, Mardin 
• PAFTA NUMARASI : M45-d  
KARAR: 
Aladdin Middle East Ltd. ve  Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. 

Ltd.’ nin Diyarbakır ve Mardin illerinde 23.921 hektarlık M45-d paftası için müşterek petrol 
arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatları incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 
ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin 
reddine karar verilmiştir. 10605/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 10745/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10735/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
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İçişleri Bakanlığından: 
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İçişleri Bakanlığından: 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 10744/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 10761/1-1 
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Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7195 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat

Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına
İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti

Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin
Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1815)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2019/419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429)

YÖNETMELİK
–– Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

GENELGE
–– Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İlgili

2019/27 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ
–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

İLKE KARARI
–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma

ve Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 109)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


	
	HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
	Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
	HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
	Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	İçişleri Bakanlığından:
	İçişleri Bakanlığından:
	İçişleri Bakanlığından:
	İçişleri Bakanlığından:
	Sağlık Bakanlığından:
	Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:


