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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI TARIMSAL 
KALKINMA FONU (IFAD) ARASINDA IFAD ÜLKE OFİSİ-DOĞU AVRUPA VE 

ORTA ASYA MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN EV SAHİBİ ÜLKE 
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7224 Kabul Tarihi: 5/3/2020

MADDE 1 – (1) 5 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu
Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.

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

19/3/2020

—— • ——
FUTBOL MAÇLARINDA VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BÜTÜNCÜL 

BİR EMNİYET, GÜVENLİK VE HİZMET YAKLAŞIMI ÜZERİNE AVRUPA 
KONSEYİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7225 Kabul Tarihi: 12/3/2020

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 29 Kasım 2016 tarihinde Budapeşte’de
imzalanan “Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik
ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin beyanla birlikte onaylanması
uygun bulunmuştur.

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

19/3/2020

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SU ALTINDA KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI

BULUNAN BÖLGELERDE TURİZM VE SPORTİF AMAÇLI
DALIŞ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; su altında korunması gerekli kültür ve tabiat

varlığı bulunan bölgelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde yapılacak tu-
rizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Ka-

nununun ek 6 ncı maddesi ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kıs-
mının Dokuzuncu Bölümü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Genel Müdür: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,
ç) Koruma Bölge Kurulu: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kanunu gereğince kurulan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ile 16/6/2005
tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması
ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun gereğince kurulan Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurullarını,

d) Su altı koruma bölgesi: 2863 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında Cumhur-
başkanlığı Kararı ile tespit edilen ve yayımlanan su altında korunması gerekli kültür ve tabiat
varlıklarının bulunduğu bölgeleri,

e) Su Altı Koruma Komisyonu: Su altı koruma bölgelerinde 2863 sayılı Kanun kapsa-
mındaki bilimsel kazı ve araştırmalar dışında yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin
olarak ilgili mevzuat çerçevesinde karar veren komisyonu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Su Altı Koruma Komisyonunun Kuruluşu,
Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Su Altı Koruma Komisyonunun kuruluşu
MADDE 4 – (1) Su altı koruma bölgeleri içerisinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı

belirlenmesi yönündeki talepleri değerlendirmek üzere Su Altı Koruma Komisyonu kurulur.
(2) Su Altı Koruma Komisyonu aşağıda sayılan yedi daimi üyeden oluşturulur:
a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı.
b) Genel Müdür.
c) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü.
ç) Genel Müdürlük Kazılar Dairesi Başkanı.
d)Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Deniz Turizmi Dairesi Başkanı.
e) Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü.
f) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilecek bir üye.
(3) Su altı Koruma Komisyonunun başkanı Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yar-

dımcısı, başkan yardımcısı ise Genel Müdürdür.
Su Altı Koruma Komisyonunun görevleri
MADDE 5 – (1) Su Altı Koruma Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Su altı koruma bölgelerinde, turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi

hakkında karar vermek.
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b) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin olarak uygulamadan doğan so-
runlar hakkında koruma bölge kurulu kararlarını da dikkate alarak görüş vermek.

c) Su altı koruma bölgeleri dışında korunması gerekli su altı kültür varlıklarının tespiti
halinde bölgedeki ilgili idari merciler ile koordinasyon sağlayarak kültür varlıklarının korun-
masına yönelik gerekli tedbirleri aldırmak.

ç) Su altı koruma bölgelerinde su altında bulunan kültür varlıklarının ziyarete açılma-
sına yönelik olarak su altı ören yeri, su altı parkı veya arkeopark gibi uygulamalara ilişkin Ba-
kanlıkça hazırlanan veya hazırlatılan projeleri değerlendirip görüş vermek.

Su Altı Koruma Komisyonunun çalışma usul ve esasları
MADDE 6 – (1) Su Altı Koruma Komisyonunun sekretarya hizmetleri Kültür Varlıkları

ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Su Altı Koruma Komisyonu Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde toplantıya çağ-

rılır. Komisyonun toplantı gündemi Genel Müdürlükçe hazırlanır.
(3) Su Altı Koruma Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır,

çekimser oy kullanılamaz.
(4) Gündemdeki konu ile kişisel veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan

veya sıhri hısımları açısından ilişkisi veya menfaati olan üye bu konunun değerlendirilmesi sı-
rasında Su Altı Koruma Komisyonu toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

(5) Gündemdeki konu ile ilgili olarak, gerekli görülmesi halinde toplantıya Bakanlık
dışından ilgili diğer kurum veya kuruluşlardan da katılımcı çağrılarak bilgisine başvurulabilir.

(6) Gündemdeki su altı koruma bölgesi ile ilgili arkeolojik kazı veya araştırmalara baş-
kanlık yapmış bilim insanları toplantılara çağrılarak bilgisine başvurulabilir.

(7) Gündemdeki konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla toplantıya ilgili
koruma bölge kurulu müdürü ve ilgili müze müdürü de çağrılabilir.

(8) Su Altı Koruma Komisyonu yerinde inceleme çalışmalarına eşlik edebilir, gerekli
görmesi halinde toplantılarını gündem konusu bölgede gerçekleştirebilir.

(9) Su Altı Koruma Komisyonu toplantısında alınacak kararlar, toplantı sonunda başkan
ve üyelerce imzalanır ve Bakanlık Makamının onayına sunulur. Onaylanan kararlar resmî ya-
zışma usullerine göre Genel Müdürlükçe ilgili yerlere bildirilir.

(10) Su Altı Koruma Komisyonu toplantısına veya yerinde yapılacak toplantı ya da in-
celemelere, diğer kurum ve kuruluşlardan çağrılan katılımcıların yol masrafı ve gündelikleri
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre alınacak onay çerçevesinde
Genel Müdürlükçe karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Su Altı Koruma Bölgelerinde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesi,

Su Altı Görüntüleme, Film ve Fotoğraf Çekimleri
Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belir-

lenmesi ile ilgili olarak sunulan öneriler hakkında Su Altı Koruma Komisyonunca aşağıdaki
usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Su altı koruma bölgesinde dalış alanı belirlenebilmesi için başvuru yapılan alan ve
çevresinde her yönden 100 metre mesafe içinde Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir ekibe su
altı incelemesi yaptırılır. İncelemelerde, su altında görünür kültür varlığı bulunup bulunmadığı,
komşu kara kesimindeki sit alanı varlığı, su altında korunması gerekli kültür varlığına olan
mesafe, yapılacak olan dalışların deniz tabanındaki kültür varlıklarına olası etkileri ve genel
koruma ilkeleri göz önüne alınarak rapor hazırlanır.

b) Hazırlanan rapor içeriğinde, su altı koruma bölgesinin yeri ve genel tanımı, sit ve
mülkiyet durumu, varsa yürürlükteki plan kararları, koruma bölge kurulu kararları ve yargı ka-
rarları ile gerekçeli görüşlere ve önerilere yer verilir. Raporun hazırlanma tarihi, isim, imza,
rapor eklerinin listesi, raporu destekleyen belgeler ve uygun ölçekli bir harita, plan ya da kroki
ile varsa diğer ilgili belgeler rapora eklenir.

c) Hazırlanan rapor ve varsa ilgili kurumların görüşleri, Su Altı Koruma Komisyonunun
gündemine alınmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
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ç) Su altı koruma bölgelerinde rekreasyon ve su sporlarına yönelik inşai faaliyet içer-
meyen turizm amaçlı duba, şamandıra, tonoz ve benzeri uygulamalara ilişkin talepler de Genel
Müdürlükçe oluşturulacak ekibe yaptırılacak su altı incelemesi sonucuna göre Su Altı Koruma
Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme neticesi, Komisyonda bulunan Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi vasıtasıyla Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkan-
lığına bildirilir.

(2) Bu madde kapsamında talep edilen uygulamaların yapılacağı alanda su altı koruma
bölgesi ile sit alanlarının çakışması halinde ilgili koruma bölge kurulunun veya Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun görüşü alınır.

(3) Yapılan inceleme sonucunda, tespit ve tescil işlemine gerek görülmesi halinde,  ala-
nın önerilen koruma statüsü Genel Müdürlükçe değerlendirilmek üzere ilgili koruma bölge ku-
ruluna bildirilir.

(4) Su altı komisyonu kararları Bakanlık Makamınca onaylanarak yürürlüğe girer.
(5) Su altı komisyonunun turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesine ilişkin ka-

rarları Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.
Su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimleri
MADDE 8 – (1) Bakanlıkça dalışa izin verilen alanlarda, yerli veya yabancı gerçek

veya tüzel kişilerce yapılacak su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimi talepleri Genel Mü-
dürlükçe değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgelerinde Yapılacak

Turizm ve Sportif Amaçlı Dalışlar
Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde yapılacak turizm ve sportif amaçlı

dalışlar
MADDE 9 – (1) Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde oluşturulmak istenen

turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi veya bu alanlarda yapılacak uygulamalar
hakkındaki talep ve önerilerin Su Altı Koruma Komisyonu gündemine alınabilmesi için Milli
Savunma Bakanlığından uygun görüş alınması zorunludur.

(2) Milli Savunma Bakanlığınca uygun görüş verilen konuların değerlendirildiği Su
Altı Koruma Komisyonu toplantılarına Milli Savunma Bakanlığını temsilen bir yetkilinin ka-
tılımı sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:
YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/2/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımcı
Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) Yetkili merciler tarafından üzerine bloke, haciz veya tedbir konulan hesaplarda za-
manaşımı süresi bunların konulduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin, hac-
zin veya tedbirin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder. Ergin olmayanlar adına
açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/2/2015 29280
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Organizasyonların Ertelenmesi

GENELGE
2020/3

19 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——
TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR GENEL ŞARTLAR

MADDE 1 – 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.2. nci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (ç) bendinin parantez içi hükmünün son cümlesi, (f) bendinin (iii) numaralı alt
bendi ve (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca”
ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigor-
talarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge ile” olarak değiştirilmiş, (f) ben-
dinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül et-
tirilmiştir.

“g) Yeniden Kullanılabilir Parça: 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında dü-
zenlenen kodlandırılmış, hasarsız ve takip edilebilir, araç ve can güvenliği ile çevre standart-
larını karşılayan parçaları,”
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MADDE 2 – Aynı Genel Şartların A.5. inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin bu Genel Şartta tanımlanan ve zarar gören
araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Değer kaybı
talep edilmesi halinde tespiti, bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre Sigorta Bilgi ve Gö-
zetim Merkezinde kurulacak sistem üzerinden sıra esasına göre atanan ilgili branşta ruhsat sa-
hibi sigorta eksperleri tarafından yapılır.”

“c) Sürekli Sakatlık Teminatı: Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride eko-
nomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, bu Genel Şart ekinde yer alan esas-
lara göre belirlenecek teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin tamamlanması sonra-
sında yetkili bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlen-
mesinden sonra ortaya çıkan ve tıbben gerekli olan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile
sınırlı olmak koşuluyla sürekli sakatlık teminatı kapsamındadır. Kaza nedeniyle mağdurun sü-
rekli iş göremezliği bu teminattan karşılanır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde sakat
kalan kişi esas alınır.

Sürekli sakatlık tazminatına ilişkin sakatlık oranının belirlenmesinde, Erişkinler İçin
Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değer-
lendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu dikkate alınır.
Tazminat ödemesinde, ilgili sağlık hizmet sunucularınca tanzim edilecek trafik kazasına ilişkin
belgelerde illiyet bağı ile ilgili tespitin yer alması durumunda bu tespitin aksini ispat sigorta
şirketine aittir. Sigortacı söz konusu rapor hakkında ilgili mevzuat uyarınca itiraz usulüne baş-
vurduğunda mağdurun itiraz üzerine yaptığı belgelenmiş harcamalarını bu teminat kapsamında
karşılamakla yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Genel Şartların B.2. nci maddesinin 2.1. inci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“2.1. Sigortacı; hak sahibinin, kaza veya zararın tespit edilebilmesi için bu Genel Şartlar
ekinde yer alan gerekli tüm belgeleri sigortacının merkez veya şubelerinden birine ilettiği ta-
rihten itibaren sekiz işgünü içinde tazminatı hak sahibine öder. Sigortacının kendisine iletilen
belgelere haklı olarak itiraz etmesi veya kendisinin hak sahibinden ya da başka bir kurumdan
haklı olarak yeni bir belge talep etmesi halinde söz konusu süre yeni talep edilen belgenin si-
gortacının merkez veya şubelerinden birine iletilmesinden sonra başlar. Sigortacı hak sahibin-
den münhasıran hak sahibinin tazminat hakkını etkileyen bilgi ve belgeleri talep edebilir.

Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya
yeniden kullanılabilir parça ile değişimine imkân yok ise orijinali ile değiştirilir. Bu paragraf
uygulaması sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından
indirilemez.

Eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değişim mümkün olduğu halde, sigorta-
cının bilgisi ve onayı dahilinde olmadan orijinal parça ile onarım sağlanır ise sigortacının so-
rumluluğu, sigortacının kaza tarihi itibarıyla benzer hasarlardaki onarım uygulamasına göre,
eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça bedeli ile sınırlıdır. Sigortacı bu paragraf kapsamın-
daki henüz tamire başlanmadan önce yapılan başvuru sonucu onaya ilişkin tercihini hasar ihbar
tarihini takip eden üç işgünü içinde onarım merkezine veya hak sahibine bildirmediği durumda
onayı olduğu varsayılır. İspat yükümlülüğü sigortacıya aittir.”

MADDE 4 – Aynı Genel Şartların C.7. nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“C.7. SİGORTACIYA BAŞVURU VE YETKİLİ MAHKEME
Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yo-

luna gitmeden önce Ek: 6’da belirtilen tazminat ödemelerinde istenecek belgelerin tamamı ile
birlikte ilgili sigortacıya yazılı başvuruda bulunması gerekir.
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Sigortacının başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde başvuruyu yazılı olarak

cevaplamaması veya verilen cevabın talebi kısmen veya tamamen karşılamadığına ilişkin uyuş-

mazlık olması hâlinde ya da tazminat tutarında anlaşma sağlanamadığı hallerde sigortacının

merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemele-

rinde, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgâhının bulun-

duğu yer mahkemesinde dava açılabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Ko-

misyonuna da başvurulabilir.”

MADDE 5 – Aynı Genel Şartlara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Genel şartların uygulanacağı sözleşmelere ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu maddenin yürürlük tarihinden önce akdedilmiş sözleşmelere

sözleşmenin akdedilme tarihinde geçerli Genel Şartlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten

sonra akdedilen sözleşmelere ise bu Genel Şartlar uygulanır.

Araç değer listesi

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu maddeyi ihdas eden Genel Şartların yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren bir yıl içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ta-

rafından araç değerlerine ilişkin bir liste oluşturulur ve resmî internet sitesinde bu liste ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Genel Şartların ekinde yer alan Ek: 1’in “1.Formül” başlıklı maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “2. Teminat Dışında Kalan Haller” başlıklı maddesine aşa-

ğıdaki 7 ve 8 numaralı fıkra eklenmiş, “2. Teminat Dışında Kalan Haller” başlıklı maddesinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki 3 üncü madde eklenmiş ve sonraki madde buna göre teselsül et-

tirilmiştir.
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“7) Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol sü-
pürme araçları, itfaiye araçlarındaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri.

8) Yabancı plakalı araçların Türkiye’de karıştığı kazalarda yabancı plakalı araçlar için
yapılan değer kaybı talepleri.”

“3. Araçta meydana gelen maddi hasarın, aracın rayiç bedelinin %2’sinin altında kal-
ması halinde değer kaybı tazminatı araçta meydana gelen maddi hasar tutarını aşamaz.”

MADDE 7 – Aynı Genel Şartların ekinde yer alan Ek: 2 aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Ek:2 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması
1. Destekten yoksun kalma tazminatı, bu Genel Şartlar uyarınca belirlenen ilkeler dik-

kate alınarak destek ve destekten yoksun kalanların bireysel özelliklerine göre hesaplanır.
2. Tazminat, toplu para şeklinde ödenir.
3. Hesaplamalarda TRH 2010 hayat tablosu kullanılır. Tablonun belirli periyotlarda

güncellenmesi halinde vefat tarihi itibarıyla güncel versiyon kullanılır.
4. Hesaplamalarda iskonto oranı (teknik faiz), %1,8 olarak dikkate alınır. Teknik faiz,

gerekli görülen hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından güncellenir.
5. Vefat eden kişinin geliri, aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir.
a. Aktif dönemde,
i. Kaza tarihi itibarıyla vergilendirilmiş bir resmî belgeli (SGK Hizmet Dökümü, Bord-

ro, Gelir Vergi Beyannamesi) gelir beyanı yok ya da gelir beyanı net asgari ücretten düşük ise
net asgari ücret üzerinden hesaplama yapılır.

ii. Kaza tarihi itibarıyla vergilendirilmiş bir resmî belgeli gelir beyanı var ise beyan edi-
len net gelir üzerinden hesaplama yapılır. Beyan edilen net gelir, ilgili dönemin net asgari üc-
retinden fazla ise işlemiş ve işleyecek dönem hesaplamalarında kullanılmak üzere “Net
Gelir/Net Asgari Ücret” oranı tespit edilir.

iii. Vefat eden kişinin kira, hisse (temettü, kâr payı), faiz gibi gelirleri dikkate alınmaz.
iv. İşyeri veya iş sahiplerinin ya da ortaklarının vefat etmesi durumunda, kendi işyer-

lerinde gerçekleştiremedikleri çalışmanın yerine getirilmesi için katlanacakları emsal maliyet,
destekten yoksun kalma tazminatında kullanılacak gelir adına emsal ücret olarak kullanılır. Bu
hal dışındaki durumlarda emsal ücret kullanılmaz. Emsal ücret, işyerinin veya iş sahibinin kaza
anında bağlı olduğu meslek odasından alınır.

v. Vergilendirilmiş gelir beyanına ek olarak ikramiye, prim, giyim ve yakacak gibi aylık
olmayan ancak belirli dönemlerde yapılması söz konusu olan düzenli ödemeler, aylık gelire
tekabül edecek şekilde hesaplamada dikkate alınır. Bu ödemelerin düzenli gelir sayılabilmesi
için kaza tarihinden önceki son bir yıl içinde bu ek gelirleri gösterir belgelerin beyan edilmesi
gerekir.

vi. Türkiye’de yerleşik olmayan kişilerin trafik kazalarına bağlı olarak vefat etmesi du-
rumunda vergilendirilmiş geliri ispatlayan resmî bir belgenin sunulamaması halinde hesapla-
nacak tazminatta Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli net asgari ücret esas alınır.

b. Pasif dönemde, asgari geçim indirimi (AGİ) hariç net asgari ücret üzerinden hesap-
lama yapılır.

6. Yeniden evlenme olasılığı, aşağıda yer alan tabloya göre ve dul kalan eşin hesap ta-
rihindeki durumuna göre belirlenir. Tabloda yer alan olasılıklar, çocuk sahibi olmayan dul kalan
eşler içindir. Çocuklu eşlerde velayet ve vesayet altındaki her çocuk için aşağıdaki tablodaki
olasılık yüzdeleri 5’er puan indirilerek uygulanır.
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7. Destek süresi ile aktif ve pasif dönem süreleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde belir-
lenir.

a. Vefat eden kişinin aktif yaşamı 18 yaşında başlar 1/1/1990 tarihi öncesi doğumlular
için 60 yaşında, 1/1/1990 tarihi ve sonrası doğumlular için 65 yaşında biter. 18 ile 60/65 yaş
arası dönemde aktif dönem hesabı, 60/65 yaş sonrasında pasif dönem hesabı yapılır. Vefat eden
kişi kaza tarihi itibarıyla pasif dönemde çalışmaya devam ediyorsa iki yıl daha aktif dönem
hesabı yapılır, iki yıl sonrasında pasif dönem hesabına geçilir. Özel kanunlarla çalışma süreleri
ayrıca belirlenen mesleklere ilişkin hükümler saklıdır.

b. Vefat eden kişinin 18 yaşın altında çalıştığı ve gelir elde ettiği biliniyorsa çalışmaya
esas beyan edilen belgeye göre aktif dönem hesabı yapılır.

c. Vefat edenin 18 yaşın altında olması durumunda aktif dönem başlangıcına kadar ge-
çen dönem için yetiştirme gideri hesaplanır. Yetiştirme gideri, ailenin net geliri ile hesaplanır.
Hesaplanan tutarın %10’u yetiştirme gideri olarak esas alınır ve hayatta olan ebeveynler için
eşit şekilde bölünür.

ç. Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamasında askerlik dönemi dikkate alınmaz.
d. Destekten yoksun kalan erkek çocuklar için 18 yaş, kız çocuklar için 22 yaş destek

süresi sonu olarak dikkate alınır. Lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde bulunan destekten yok-
sun kalan kişiler için cinsiyet ayrımı yapılmadan 25 yaş, destek süresi sonu olarak dikkate alı-
nır.

e. Vefat eden kişinin eşinin, işlemiş dönemde yeniden evlendiği biliniyorsa evlenme
tarihine kadar geçen süre için tazminat hesaplanır.

f. 1/1/1990 tarihi öncesi doğumlular için 60 yaşın, 1/1/1990 tarihi ve sonrası doğumlular
için 65 yaşın altında bulunan ve emekli olduğu bilinen kişiler için;

i. Kaza tarihi itibarıyla çalıştığı biliniyorsa ve kaza tarihi itibarıyla vergilendirilmiş bir
resmî belgeli gelir beyanı var ise beyan edilen gelir üzerinden hesaplama yapılır. Hesapta
aktif/pasif dönem ayrımında 60/65 yaş esas alınır.

ii. Kaza tarihi itibarıyla çalışmadığı biliniyorsa pasif dönem hesabı yapılır.
8. Tazminat tutarının negatif çıkması durumunda tazminat tutarı sıfır olarak kabul edilir.
9. Hesap yönteminde aşağıdaki esaslar uygulanır.
a. İşlemiş dönem hesabı, gelir beyanı yok ise bu ekin 5 inci maddesinin (a) fıkrasının (i)

bendi gereğince ilgili dönemlerin asgari ücretleri üzerinden, gelir beyanı var ise bu ekin 5 inci
maddesinin (a) fıkrasının (ii) bendi gereğince hesaplanan ilgili dönemlerin gelirleri üzerinden
iskontoya tabi tutulmadan ve hesap tarihine güncellenmeden hesaplanır.

b. İşleyecek dönem hesabı gelir beyanı yok ise hesap tarihindeki net asgari ücret üze-
rinden, gelir beyanı var ise bu ekin 5 inci maddesinin (a) fıkrasının (ii) bendi gereğince belir-
lenen hesap tarihindeki güncel net gelir üzerinden desteğin vefat tarihindeki beklenen yaşam
süresi üst limit olmak üzere destekten yoksun kalanların hesap tarihindeki beklenen yaşam sü-
releri kapsamında ya da belirlenecek desteklik süresince “Dönem Başı Ödemeli Dönemsel Ha-
yat Anüitesi” (äx:n) ile hesaplanır. x destekten yoksun kalanın hesap tarihindeki yaşını, n ise
destekten yoksun kalanın hesap tarihindeki beklenen yaşam süresini ya da desteklik süresini
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temsil eder. n’nin belirlenmesinde eş/baba/anne açısından hesap tarihindeki beklenen yaşam
süreleri dikkate alınırken, çocuklar açısından (özel bir durum olmadıkça) muhtemel desteklik
süreleri dikkate alınır.

10. Destekten yoksun kalanların paylarının belirlenmesinde paylar, eş ve müteveffa için
2’şer pay, çocuklar ile anne ve baba için ise 1’er pay verilerek dağıtılır. Her destekten yoksun
kalanın payı, toplam paya bölünerek hesaplanır. Destek kapsamından çıkan oldukça pay yapısı
tekrar hesaplanır. Vefat eden kişinin olası evlenme yaşı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ta-
rafından yayımlanan evlenme ve boşanma istatistiklerindeki ülke ortalaması dikkate alınarak
belirlenir. Evlendikten sonra ise 2 yıl ara ile toplam 2 çocuk sahibi olacağı varsayımı kullanı-
lır.

11. Sigorta şirketi tarafından hak sahibine ödeme yapılmasını izleyen 5 iş günü içeri-
sinde yazılı olarak veya güvenli elektronik iletişim araçları vasıtasıyla tazminat ödemesine esas
alınan aktüerya raporu, hak sahibine gönderilir.

12. İbraname olsun ya da olmasın sigorta şirketi tarafından önceden ödeme yapılmış
bir tazminatta uyuşmazlık olması durumunda tazminat ödeme tarihi hesap tarihi kabul edilerek
(ödeme tarihindeki ücretler ve ödemeye esas kriterler dikkate alınarak) tazminat hesabı yapılır
ve hesaplanan tazminat ile yapılan ödeme tutarı karşılaştırılır. Hak sahibi lehine fark çıkması
durumunda bu fark ödenir.

13. Bu ekte belirlenen usul ve esasların dışındaki istisnai durumlarda yargı içtihatları,
sigortacılık prensipleri, yayımlanmış istatistiki veriler ve ilgili bilimsel çalışmalar göz önünde
bulundurularak çeşitli varsayımlar kullanılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Genel Şartların ekinde yer alan Ek: 3 aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Ek:3 Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplaması
1. Sürekli sakatlık tazminatı, bu Genel Şartlar uyarınca belirlenen ilkeler dikkate alı-

narak zarar gören kişinin bireysel özelliklerine göre ve varsa geçici iş göremezlik süresinin
bittiği tarihten itibaren hesaplanır.

2. Tazminat, toplu para şeklinde ödenir.
3. Hesaplamalarda TRH 2010 hayat tablosu kullanılır. Tablonun belirli periyotlarda

güncellenmesi halinde kaza tarihi itibarıyla güncel versiyon kullanılır.
4. Hesaplamalarda iskonto oranı (teknik faiz), %1,8 olarak dikkate alınır. Teknik faiz,

gerekli görülen hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından güncellenir.
5. Sürekli sakat kalan kişinin geliri aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir.
a. Aktif dönemde,
i. Kaza tarihi itibarıyla vergilendirilmiş bir resmî belgeli (SGK Hizmet Dökümü, Bord-

ro, Gelir Vergi Beyannamesi) gelir beyanı yok ya da gelir beyanı net asgari ücretten düşük ise
kaza tarihindeki net asgari ücret üzerinden hesaplama yapılır.

ii. Kaza tarihi itibarıyla vergilendirilmiş bir resmî belgeli gelir beyanı var ise beyan edi-
len net gelir üzerinden hesaplama yapılır. Beyan edilen net gelir ilgili dönemin net asgari üc-
retinden fazla ise işlemiş ve işleyecek dönem hesaplamalarında kullanılmak üzere “Net
Gelir/Net Asgari Ücret” oranı tespit edilir.

iii. Sürekli sakat kalan kişinin kira, hisse (temettü, kâr payı), faiz gibi gelirleri dikkate
alınmaz.

iv. İşyeri veya iş sahiplerinin ya da ortaklarının sürekli sakat kalması durumunda kendi
işletmelerinde gerçekleştiremedikleri çalışmanın yerine getirilmesi için katlanacakları emsal
maliyet, sürekli sakatlık tazminatında kullanılacak gelir adına emsal ücret olarak kullanılır. Bu
hal dışındaki durumlarda emsal ücret kullanılmaz. Emsal ücret, işyerinin veya iş sahibinin kaza
anında bağlı olduğu meslek odasından alınır.

v. Vergilendirilmiş gelir beyanına ek olarak ikramiye, prim, giyim ve yakacak gibi aylık
olmayan ancak belirli dönemlerde yapılması söz konusu olan düzenli ödemeler, aylık gelire
tekabül edecek şekilde hesaplamada dikkate alınır. Bu ödemelerin düzenli gelir sayılabilmesi
için kaza tarihinden önceki son bir yıl içinde bu ek gelirleri gösterir belgelerin beyan edilmesi
gerekir.
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vi. Türkiye’de yerleşik olmayan kişilerin trafik kazalarına bağlı olarak sürekli sakat
kalması durumunda vergilendirilmiş geliri ispatlayan resmî bir belgenin sunulamaması halinde
hesaplanacak tazminatta Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli net asgari ücret esas alınır.

b. Pasif dönemde, AGİ hariç net asgari ücret üzerinden hesaplama yapılır.
6. Sürekli sakatlığa bağlı bakıcı gideri, bakıcı tutulduğunun belgelendirilememesi ha-

linde bekâr ve çocuksuz kişiler için geçerli AGİ dâhil net asgari ücret üzerinden, bakıcı tutul-
duğunun belgelendirilmesi durumunda ise brüt asgari ücret üzerinden olmak üzere 20/2/2019
tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlen-
dirmesi Hakkında Yönetmelik ve Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönet-
melikte kısmî bağımlı olarak tanımlanan ve %50 ve üzerinde engel oranına sahip kişiler için
%50 oranında, tam bağımlı olarak tanımlanan kişiler için ise %100 oranında hesaplanır.

7. Aktif ve pasif dönem süreleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir.
a. Sürekli sakat kalan kişinin aktif yaşamı 18 yaşında başlar ve 1/1/1990 tarihi öncesi

doğumlular için 60 yaşında, 1/1/1990 tarihi ve sonrası doğumlular için 65 yaşında biter. 18 ile
60/65 yaş arası dönemde aktif dönem hesabı, 18 yaş öncesi ve 60/65 yaş sonrasında pasif dö-
nem hesabı yapılır. Sürekli sakat kalan kişi kaza tarihi itibarıyla pasif dönemde çalışmaya de-
vam ediyorsa iki yıl daha aktif dönem hesabı yapılır, iki yıl sonrasında pasif dönem hesabına
geçilir. Özel kanunlarla çalışma süreleri ayrıca belirlenen mesleklere ilişkin hükümler saklıdır.

b. Sürekli sakat kalan kişinin 18 yaşın altında çalıştığı ve gelir elde ettiği biliniyorsa
çalışmaya esas beyan edilen belgeye göre aktif dönem hesabı yapılır.

8. Hesap yönteminde aşağıdaki esaslar uygulanır.
a. İşlemiş dönem hesabı, gelir beyanı yok ise bu ekin 5 inci maddesinin (a) fıkrasının

(i) bendi gereğince ilgili dönemlerin net asgari ücretleri üzerinden, gelir beyanı var ise bu ekin
5 inci maddesinin (a) fıkrasının (ii) bendi gereğince hesaplanan ilgili dönemlerin gelirleri üze-
rinden iskontoya tabi tutulmadan ve hesap tarihine güncellenmeden hesaplanır.

b. İşleyecek dönem hesabı, gelir beyanı yok ise hesap tarihindeki net asgari ücret üze-
rinden, gelir beyanı var ise bu ekin 5 inci maddesinin (a) fıkrasının (ii) bendi gereğince belir-
lenen hesap tarihindeki güncel net gelir üzerinden “Dönem Başı Ödemeli Dönemsel Hayat
Anüitesi” (äx:n) ile hesaplanır. x sürekli sakat kalanın hesap tarihindeki yaşını, n ise sürekli sa-
kat kalan kişinin hesap tarihindeki beklenen yaşam süresini temsil eder.

c. 1/1/1990 tarihi öncesi doğumlular için 60 yaşın, 1/1/1990 tarihi ve sonrası doğumlular
için 65 yaşın altında bulunan ve emekli olduğu bilinen kişiler için,

i. Kaza tarihi itibarıyla çalıştığı biliniyorsa ve kaza tarihi itibarıyla vergilendirilmiş bir
resmi belgeli gelir beyanı var ise beyan edilen net gelir üzerinden hesaplama yapılır. Hesapta
aktif/pasif dönem ayrımında 60/65 yaş esas alınır.

ii. Kaza tarihi itibarıyla çalışmadığı biliniyorsa pasif dönem hesabı yapılır.
9. Sürekli sakatlık oranı, 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Ge-
reksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu
dikkate alınarak belirlenir. Anılan yönetmelikler kapsamında düzenlenecek kazadan kaynaklı
iş göremezliği gösterir rapor için hak sahibinin sigorta şirketine yaptığı başvuruyu takip eden
5 işgünü içinde sigorta şirketi tarafından ilgili sağlık kuruluşuna resmi yazı gönderilir.

10. Sürekli sakat kalanın askerliğe elverişli olmadığına dair resmî bir belgesi yok ise
muhtemel askerlik süresince pasif dönem hesabı yapılır.

11. Sigorta şirketi tarafından hak sahibine ödeme yapılmasını izleyen 5 iş günü içeri-
sinde tazminat ödemesine esas alınan aktüerya raporu, yazılı olarak veya güvenli elektronik
iletişim araçları vasıtasıyla hak sahibine gönderilir.

12. İbraname olsun ya da olmasın sigorta şirketi tarafından önceden ödeme yapılmış
bir tazminatta uyuşmazlık olması durumunda tazminat ödeme tarihi hesap tarihi kabul edilerek
(ödeme tarihindeki ücretler ve ödemeye esas kriterler dikkate alınarak) tazminat hesabı yapılır
ve hesaplanan tazminat ile yapılan ödeme tutarı karşılaştırılır. Hak sahibi lehine fark çıkması
durumunda bu fark ödenir.
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13. Artan iş göremezlik oranına bağlı tazminat, sadece artan kısım için olmak üzere;
ilk ödemeye esas alınan Yönetmeliğe göre hazırlanan maluliyetin arttığını gösterir rapor doğ-
rultusunda artış tarihinden itibaren hesaplanır.

14. Bu ekte belirlenen usul ve esasların dışındaki istisnai durumlarda yargı içtihatları,
sigortacılık prensipleri, yayımlanmış istatistiki veriler ve ilgili bilimsel çalışmalar göz önünde
bulundurularak çeşitli varsayımlar kullanılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Genel Şartların ekinde yer alan Ek: 6 aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Ek:6 Tazminat Ödemelerinde İstenilecek Belgeler
1. Maddi Zararlar
A) Araç Hasarları
• Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş

kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,
• Mağdur araca ait ruhsat,
• Varsa hasarlı araç resimleri,
• Mağdur araç sahibine/zarar gören üçüncü şahsa ait banka hesap bilgileri (banka - şube

adı, Iban numarası).
B) Değer Kaybı
• (A) Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,
• Değer kaybı talep beyanı,
• Maddi hasara ilişkin ekspertiz yapıldıysa eksper raporu.
C) Diğer Hasarlar (üçüncü kişiye ait mallar için)
• (A) Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,
• Hasarlı malın sahiplik belgesi (tapu, alım faturası, kamu kurumu resmi yazısı vb.),
• Üçüncü kişiye ait zarar gören malın onarımına ilişkin fatura, muhasebe kayıtları.
2. Bedeni Zararlar
A) Sürekli Sakatlık
• Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin

Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık ku-
rulu raporu,

• Epikriz Raporu,
• Genel adli muayene raporu,
• Tüm tetkik ve tedavilere ilişkin raporlar,
• Mağdura ait kimlik belgesi fotokopisi,
• Kaza raporu, varsa bilirkişi raporu veya keşif zaptı veya mahkeme kararı,
• Mağdura ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,
• Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası),
• Sağlık verilerine erişim, işleme ve aktarım konusunda mağdur tarafından verilen açık

rıza beyanı.
B) Ölüm
• Kaza Raporu, varsa Bilirkişi Raporu, keşif zaptı veya mahkeme kararı,
• Veraset ilamı,
• Ölüm belgesi ve ölü muayene otopsi raporu,
• Anne ve baba bilgisini de gösterir güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği,
• Ölen kişiye ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,
• Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası).
3. Kişisel Bilgi Doğrulama Evrakları
• Gerçek Kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza beyanı, iletişim bilgileri,
• Tüzel Kişilerde: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve sirkülerde yer

alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.”
MADDE 10 – Bu Genel Şartlar 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Genel Şartları Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA

GENEL TEBLİĞİ

5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (bundan sonra Ka-
nun olarak da ifade edilecektir) 1 ila 7 nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet vergisi, aynı
Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne göre 1 Mart 2020 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğin konusunu, dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul
ve esaslarının belirlenmesi oluşturmaktadır.

I- VERGİNİN KONUSU, TANIMLAR, MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU,
MUAFİYET VE İSTİSNALAR

A. VERGİNİN KONUSU
Kanunun 1 inci maddesine göre Türkiye’de;
• Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden (reklam kontrol ve perfor-

mans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın
sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil),

• 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-
den,

• Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve
işletilmesi hizmetlerinden (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satıl-
masının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil)

elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.
Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafın-

dan verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da mezkûr maddeye göre dijital hizmet
vergisine tabidir.

Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından mezkûr maddenin farklı fıkra veya bentleri kap-
samındaki hizmetlerin aynı dijital ortam üzerinden sunulması halinde her hizmet kendi hü-
kümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulur.

1. Dijital Ortamda Sunulan Reklam Hizmetleri
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, reklam kontrol ve per-

formans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile rekla-
mın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil olmak üzere dijital ortamda sunulan her türlü
reklam hizmetinden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.

Söz konusu hasılatın, reklam verenin kendisi, reklam alanın acentesi veya aracılık hiz-
meti sunan diğer üçüncü kişilerden elde edilmesinin vergilendirmeye etkisi yoktur.

Bu bakımdan, dijital ortamda yayınlanan;
• Reklamın arama sonuçlarıyla birlikte gösterilmesi ya da reklam verenle ilgili arama

sonucunun öncelikli sırada gösterilmesi gibi arama motoru reklamları,
• Bant reklamlar (banner),
• Video veya kullanıcı paylaşımının izlenmesi öncesinde, sırasında veya sonrasında di-

jital ortamlarda yayınlanan her türlü işitsel, görsel veya yazılı reklamlar,
• Elektronik cihazlarda yazılımlar vasıtasıyla çevrim içi iletilen reklamlar,
• Açılır pencere reklamları (pop-up ve benzeri),
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gibi reklam hizmetlerinin sunulmasından elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinin
konusu kapsamındadır.

Aynı şekilde, gazete veya dergilerin internet sitelerinde veya yalnızca dijital ortamda
işitsel ve/veya görsel yayıncılık yapan kuruluşların internet sitelerinde ya da bunların yayın
akışları sırasında yayınlanan reklamlardan elde edilen hasılat da vergiye tabidir.

Yayıncı kuruluş tarafından, karasal, uydu ya da kablo ortamları üzerinden yapılan ya-
yınların eş anlı olarak dijital ortamda yayınlanması halinde, yayın akışının içeriğine dâhil ol-
mayan reklam hizmetleri dolayısıyla elde edilen hasılat da verginin konusuna girer.

Örnek 1: (A) işletmesi tarafından işletilen arama motoru sayfasında, kullanıcılar tara-
fından otelcilikle ilgili anahtar kelimelerin aratılması durumunda, (B) otelinin internet sitesi
bağlantısının, sonuç sıralamasında en üst sırada gösterilmesi karşılığında (A) işletmesinin (B)
otelinden elde ettiği hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.

Örnek 2: Kullanıcıların video ve fotoğraf paylaşımı yapabildikleri (C) işletmesi tara-
fından işletilen dijital ortamda, (D) işletmesine ilişkin ürün tanıtım videosunun kullanıcılarca
paylaşılan videoların diğer kullanıcılar tarafından izlenmesi öncesinde, sırasında veya sonra-
sında gösterilmesi karşılığında elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.

Örnek 3: Dijital ortamda çevrim içi oyun hizmeti sunan (E) işletmesinin, oyunlarının
oynandığı sırada, uygulama içinde (F) işletmesinin ürünlerinin reklamının yapılması karşılı-
ğında izlenme başına (F) işletmesinden elde ettiği hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.

Dijital ortamda sunulan reklam hizmetleriyle ilişkili olarak dijital hizmet sağlayıcıları
tarafından, dijital ortamdan veri çekilmesi ve/veya bu verinin ölçümlenmesi ya da işlenmesi
ve/veya dijital reklam içeriğinin hazırlanması ve benzeri şekillerde sunulan;

• Reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri,
• Kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler,
• Reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler,
gibi diğer hizmetler dolayısıyla elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine tabidir.
Buna göre, bu vergi uygulamasında, örneğin, reklama erişimin takip edilmesi suretiyle

reklamın hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığının, istenilen etkiyi oluşturup oluşturmadığının veya
reklamda değişikliğe ihtiyaç duyulup duyulmadığının ölçümlenmesi veya reklamın ulaştığı
kullanıcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve benzeri özelliklerinin tespit edilerek raporlanması
faaliyetleri Türkiye’de sunulan reklam hizmetleri kapsamında değerlendirilir.

2. Dijital Ortamda Yapılan İçerik Satışları ve İçeriklerden Yararlandırmaya Yönelik
Hizmetler

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, sesli, görsel veya dijital
herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uy-
gulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenme-
sine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda
kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet
vergisine tabidir.

Bu kapsamda;
• Bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı bileklik gibi elektronik cihazlarda kullanılan

program, yazılım ve uygulamaların,
• Sinema filmi, dizi, video, resim, fotoğraf, grafik, makale, dergi, gazete gibi görüntü,

ses ve metin dosyası içeriklerinin,
• Oyun konsolunda oynamaya mahsus olanlar dâhil olmak üzere, çevrim içi veya çevrim

dışı oynanmasına bakılmaksızın her türlü dijital oyunların, oyun ek paketlerinin veya oyun
kodlarının,
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• Çevrim içi oyunlarda kullanıcıya belirli bir bedel karşılığında oyunla ilgili uygulama
veya paketlerin (ilave oynama hakkı, ilave oyun süresi, oyun içi özelliklere, materyal ve öğelere
erişim, oyun içi karakter oluşturma ya da geliştirme veya oyun içi sanal para temini gibi),

dijital ortamda satışı ve benzeri diğer içerik satışları ile bu içeriklerden yararlandırmaya
(içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara
kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına) yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler-
den elde edilen hasılat vergiye tabidir.

Buna göre, örneğin;
• (A) işletmesi tarafından sanal mağazasında abonelerine sunulan gerçek zamanlı veri

akışı yoluyla ve çevrim içi bir şekilde dijital ortamda müzik dinlenmesine veya elektronik ci-
haza kaydedilmesine yönelik hizmetten,

• (B) işletmesi tarafından kullanıcılarına dijital ortam üzerinden abonelikle ya da izlen-
diği kadar ödeme yapılması usulüyle çevrim içi video, film, dizi gibi içeriklerin izlenmesine
veya elektronik cihaza kaydedilmesine yönelik verilen hizmetten,

• (C) işletmesi tarafından sanal mağazasında antivirüs programı satışından,
• (D) işletmesi tarafından dijital ortamda çevrim içi oynatılan oyunun ilave özelliklerine

erişim hakkı için kullanıcılara oyun içinde yapılan sanal para satışından,
elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.
Dijital içeriklerin dijital ortamda satışına aracılık hizmeti, söz konusu içeriklerin dijital

ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine
veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik olduğundan, Kanunun 1 inci maddesinin birinci fık-
rasının (b) bendi kapsamındadır.

Aşağıda belirtilenler dijital içerik olarak değerlendirilmez:
• Dijital verilerin çevrim içi platformlarda depolanması,
• Dijital ortamda satılan sinema, tiyatro, konser, müze, spor müsabakaları, otobüs, tren,

uçak biletleri gibi fiili sunuma konu bir hizmetten faydalanma hakkını temsil eden biletler,
• Türkiye’de ilgili mevzuat çerçevesinde yetki sahibi kurum ve kuruluşlar tarafından

tertip edilen her türlü şans oyunu ile müşterek bahse ilişkin dijital ortamda satılan ve çekiliş
veya bahse katılma hakkını sağlayan bilet veya kuponlar.

Ayrıca, satılan bir malın çalışabilmesi için zorunlu olan ve satıcı tarafından satış esna-
sında malın bünyesine dâhil edilerek verilen yazılımların dijital ortamda aktive edilmesi veya
indirilmesi, bu işlem dolayısıyla ayrıca bir bedel alınmaması kaydıyla, dijital ortamda yapılan
içerik satışı olarak değerlendirilmez.

3. Kullanıcıların Birbirleriyle Etkileşime Geçebilecekleri Dijital Ortamların Sağlanması
ve İşletilmesi Hizmetleri

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre, kullanıcıların birbirle-
riyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde
edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir. Kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satıl-
masına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler de mezkûr bent uya-
rınca verginin konusuna girer.

Buna göre;
• Kullanıcılar tarafından yazılı, görsel veya işitsel içerik paylaşılabilen ya da paylaşılan

içeriklere ilişkin yorum yapılabilen ya da kullanıcıların birbirleriyle sair suretle etkileşime ge-
çebildiği her türlü dijital ortamların sağlanmasından veya işletilmesinden,

• Dijital ortamda, mal veya hizmet alım veya satımına; ödemenin, teslimatın veya ia-
denin garanti edilmesi ya da bunlara aracılık edilmesi gibi fonksiyonlar üstlenilmek suretiyle
aracılık edilmesi ya da herhangi bir fonksiyon üstlenilmeksizin sadece mal veya hizmetin alım
satımının kolaylaştırılması ya da satışa konu mal veya hizmetin bu ortamda ilan edilmesi veya
bu ilana erişilebilmesi gibi hizmetlerden,

elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.
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Mal veya hizmet alım satımına aracılık edenler ile alım satımı kolaylaştıranlar tarafın-
dan bu hizmetlerin sunulduğu dijital ortamlarda, benzer veya aynı ürünleri satanların ilanlarının,
listeleme/sıralama/biçim değişikliği ve benzeri yapmak suretiyle farklılaştırılması şeklinde ve-
rilen hizmetler dolayısıyla elde edilen hasılat da bu kapsamda vergiye tabi tutulur.

Dijital ortamda mal veya hizmet satışları dolayısıyla malı satan veya hizmeti ifa eden
tarafından elde edilen hasılat verginin konusuna girmez. Şu kadar ki; işlemin mal veya hizmet
satışı olarak değerlendirilmesi (mal veya hizmet satımına aracılık olarak değerlendirilmemesi)
için mal veya hizmet satışından kaynaklı edimlerin bu kişiler tarafından yerine getirilmesi ile
tüketici haklarının korunmasına ilişkin ilgili mevzuattan kaynaklanabilecek sorumlulukların
bu kişilerde olması gerekir.

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan dijital içe-
riklerin dijital ortamda satışı dolayısıyla elde edilen hasılatın mezkûr bent kapsamında vergiye
tabi olduğu tabiidir.

Örneğin;
• Kullanıcıların üçüncü kişilere araç satışlarını kolaylaştırmak amacıyla dijital ortam

sağlayan (A) işletmesi tarafından,
• Sanal mağazası üzerinden, firmaların ürünlerinin satışına aracılık eden (B) işletmesi

tarafından,
• İnternet sitesi üzerinden çeşitli kültür, sanat, spor ve benzeri etkinlik biletleri ile ulaşım

araçları biletlerinin satışına aracılık eden (C) işletmesi tarafından,
• Kişilerin mesleki kariyerleriyle ve mesleki ilgi alanlarıyla ilgili paylaşım yapabildikleri

dijital ortam sağlayan (D) işletmesi tarafından,
söz konusu hizmetlerin sunumundan elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisinin ko-

nusuna girer.
Diğer taraftan, (E) işletmesinin imal ettiği tekstil ürünlerini veya (F) işletmesinin satın

aldığı telefon aksesuarlarını kendi internet siteleri üzerinden satmaları dolayısıyla elde ettikleri
hasılat verginin konusuna girmez.

İlgili mevzuatları çerçevesinde yetkilendirilmelerine bağlı olarak faaliyette bulunan
Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik borsaların, takas merkezlerinin ve saklama kuruluşlarının
görev ve yetkileri kapsamında dijital ortamda sundukları hizmetler ile Türkiye’de ilgili mevzuat
çerçevesinde yetki sahibi kurum ve kuruluşlar tarafından tertip edilen her türlü şans oyunu
veya müşterek bahse katılma hakkını sağlayan bilet veya kuponların sanal bayi sıfatıyla dijital
ortamda satışı, Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlen-
dirilmez.

4. Dijital Ortamda Sunulan Hizmetlere Aracılık Hizmetleri
Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, aynı maddenin birinci fıkrasında sa-

yılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık
hizmetlerinden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.

Bu kapsamda, dijital ortamda sunulan; mağaza içinde mağaza, kullanıcıya ürün özel-
liklerini filtreleme ya da fiyat, marka, model ve benzeri bazında karşılaştırma ve sıralama yap-
ma suretiyle yönlendirme gibi aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat verginin konusuna
girer.

Örnek: (B) işletmesi sanal mağazasında, yine kendi sanal mağazasında mal satışına
aracılık hizmeti sunan (A) işletmesinin satışlarına aracılık etmektedir. Bu durumda (A) işlet-
mesinin dijital ortamda sunduğu aracılık hizmeti dolayısıyla elde ettiği hasılat, Kanunun 1 inci
maddesinin ikinci fıkrası kapsamında dijital hizmet vergisine tabidir. (B) işletmesinin elde ettiği
hasılatın ise Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında vergiye tabi
olduğu tabiidir.
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B. TANIMLAR
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, Kanunun uygulanmasında;
1. Dijital ortam, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçek-

leştirildiği her türlü ortamı ifade eder.
2. Dijital hizmet sağlayıcıları, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan hizmetleri sunanları

ifade eder.
3. Hasılatın elde edilmesi, hasılatın mahiyet ve tutar itibarıyla kesinlik kazanmış olma-

sını ifade eder. Buna göre, sunulan hizmet karşılığında bedele hak kazanılması hasılatın elde
edildiği anlamına gelmekte olup, bedelin bir kısmının veya tamamının hizmetin sunumundan
sonra tahsil edilmesinin veya hiç tahsil edilmemesinin hasılatın elde edilmesine tesiri yoktur.

4. Hizmetin Türkiye’de sunulması, hizmetin Türkiye’de sunulmasını, hizmetten Tür-
kiye’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.)
ifade eder. Buna göre, sayılanlardan herhangi birinin varlığı durumunda hizmet Türkiye’de su-
nulmuş sayılır.

Bir tarafı Türkiye’deki kişiler olan mal veya hizmet (dijital içerik dâhil) alım satım iş-
lemlerine aracılık hizmetlerinde, hizmet bedeli Türkiye’deki kişiden değil de işlemin diğer ta-
rafı olan yurt dışındaki kişiden alınsa veya (hizmet alımları bakımından) Türkiye’deki kişi hiz-
metten yurt dışında faydalansa dahi, hizmet Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleşti-
rildiğinden, hizmet Türkiye’de sunulmuş sayılır. Türkiye’de bulunan kişinin gerçek veya tüzel
kişi ya da satıcı veya alıcı olmasının, bu duruma tesiri yoktur.

Örneğin;
• Yurt dışında yerleşik (A) işletmesi tarafından, yine yurt dışındaki gayrimenkullerin

Türkiye’de bulunan kişilere kiralanmasına yönelik sunulan aracılık hizmetleri,
• Yurt dışında yerleşik (B) sanal mağazası tarafından, Türkiye’de bulunan kişilere yö-

nelik mal alım satımına aracılık hizmetleri, Türkiye’deki kişiden hizmet için komisyon bedeli
alınıp alınmadığına bakılmaksızın

Türkiye’de sunulmuş sayılır.
Hizmetin karşılığını teşkil eden ödemenin Türkiye’de yapılmasından kasıt, ödemenin

Türkiye’deki hesaplardan yapılmasıdır. Ancak, ödeme yurt dışında yapılmışsa, Türkiye’de öde-
yenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ay-
rılması durumunda, ödeme Türkiye’de yapılmış sayılır. Buna göre, örneğin Türkiye’yi turistik
amaçlı olarak beş günlüğüne ziyaret eden bir kişinin Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde cep
telefonuna bir oyun indirmesi durumunda, işlem bedelinin kişinin Türkiye’deki hesaplarından
ödenmemesi kaydıyla, hizmet Türkiye’de değerlendirilmiş sayılmaz.

5. 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.

C. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
1. Mükellef
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, dijital hizmet vergisinin mükellefi,

dijital hizmet sağlayıcılarıdır.
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Dijital hizmet sağlayıcılarının, 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
olmamasının, dar mükellef olmaları halinde söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan iş yeri
veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesinin dijital hizmet vergisi
mükellefiyetine tesiri bulunmaz.

Buna göre, dijital hizmet sağlayıcısının Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi yönün-
den mükellef olup olmamasının, dijital hizmet vergisi mükellefiyetine etkisi yoktur.

Dijital hizmet sağlayıcılarının bu Tebliğin (I/Ç-1) bölümünde açıklanan muafiyet şart-
larını taşımamaları ya da var olan muafiyetlerinin sona ermesi halinde, aynı bölümde belirtilen
süre içerisinde mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekmekte olup, Kanunun 6 ncı maddesinin se-
kizinci fıkrasında yer alan yetkiye istinaden mükellefiyetin, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Başkanlığı nezdinde elektronik ortamda tesis ettirilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, dijital hizmet sağlayıcılarının, ilk kez verecekleri dijital hizmet vergisi
beyannamesini vermeden önce, Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr ad-
resinde yer alan formu doldurmaları gerekir. Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup
onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, dijital hizmet sağ-
layıcısı adına “Dijital Hizmet Vergisi Mükellefiyeti” tesis ettirilir.

Bu kapsamdaki mükelleflerden ayrıca işe başlama bildirimi aranmaz. Mükellefiyet te-
sisi üzerine İnternet Vergi Dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola
ve şifre verilir. “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” bulunanlar mevcut
kullanıcı kodu, parola ve şifreleriyle işlem yaparlar.

2. Vergi Sorumlusu
Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde ikamet-

gâhının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması hâlleri ile gerekli görülen diğer
hâllerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye
tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden so-
rumlu tutmaya yetkilidir.

Ç. MUAFİYET VE İSTİSNALAR
1. Muafiyet
Dijital hizmet vergisinden muafiyete dair düzenlemeler, Kanunun 4 üncü maddesinin

(1) ila (5) numaralı fıkralarında yer almaktadır.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, ilgili hesap döneminden önceki hesap

döneminde, 1 inci maddede sayılan 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 lirasından az olanların dijital hizmet vergisinden muaf olacağı hük-
me bağlanmıştır.

Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde,
bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği top-
lam hasılat dikkate alınır.

Finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olunup olunmadığı ile gruba
dâhil olan diğer üyeler; dijital hizmet sağlayıcısının Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi yö-
nünden mükellefiyetinin bulunması halinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre,
bu vergiler bakımından mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise Uluslararası Finansal Ra-
porlama Standartlarına göre tespit olunur.

Muafiyet uygulaması bakımından dijital hizmet sağlayıcısının (finansal muhasebe açı-
sından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde grubun) verginin konusuna giren hizmetlerden
elde ettiği toplam hasılat, hasılata ilişkin Tebliğin (II/A) bölümünde yer alan açıklamalar çer-
çevesinde hesaplanır.
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Türkiye’de elde edilen hasılatın, dünya genelinde elde edilen hasılata dâhil edilmesi
gerektiği tabiidir.

Hesap dönemi, takvim yılını ifade eder.
2019 hesap döneminde Kanunun 1 inci maddesinde sayılan hizmetlere ilişkin Türki-

ye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından ve dünya genelinde elde edilen hasılatı
750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından fazla olanlar, Kanunun
yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla dijital hizmet vergisinin mükellefidirler.

2019 hesap döneminde söz konusu hizmetlerden Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 mil-
yon Türk lirasından ya da dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili
yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar ise Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020
tarihi itibarıyla bu vergiden muaf olacaklardır. Bunların müteakip (aylık) vergilendirme dö-
nemleri bakımından Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı ta-
biidir.

Örnek 1: Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortam sağlayan
ve işleten, aynı zamanda dijital ortamda reklam hizmeti de sunan ve finansal muhasebe açısın-
dan konsolide bir grubun üyesi olmayan (A) işletmesi, 2019 hesap döneminde söz konusu
dijital hizmetlerin sunulmasından dünya genelinde 740 milyon avro, Türkiye’de ise 28 milyon
TL hasılat elde etmiştir. Buna göre bu işletme, 2019 hesap döneminde dünya genelinde elde
ettiği hasılatı 750 milyon avroyu aşmadığından, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020 tarihi
itibarıyla dijital hizmet vergisinden muaf olacaktır.

Örnek 2: (K) ülkesinde yerleşik (B) işletmesi ile (L) ülkesinde yerleşik (C) işletmesi,
(M) ülkesinde yerleşik (D) işletmesinin finansal muhasebe açısından grup işletmeleri olup gru-
bun Kanun kapsamındaki dijital hizmetlerden dünya genelinde elde ettiği hasılat 900 milyon
avrodur. 2019 yılında; (B) işletmesi sunduğu dijital reklam hizmetlerinden Türkiye’de 10 mil-
yon TL, (C) işletmesi dijital içerik satışından Türkiye’de 7 milyon TL hasılat elde etmiştir.
Grubun ana işletmesi (D) ise kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital or-
tamların sağlanması hizmeti sunmak suretiyle Türkiye’de 8 milyon TL hasılat elde etmiştir.
Buna göre grubun dijital hizmet vergisine tabi hizmetlerden Türkiye’de elde ettiği toplam ha-
sılat 25 milyon TL’dir. Muafiyete ilişkin belirlenen hadlerin uygulanmasında, finansal muha-
sebe açısından konsolide bir grubun üyesi olan bu işletmeler bakımından verginin konusuna
giren hizmetlere ilişkin elde ettikleri toplam hasılatın dikkate alınması gerektiğinden, muafiyet
şartlarını taşımamaları nedeniyle grup işletmelerinin üçü de Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart
2020 tarihi itibarıyla ayrı ayrı dijital hizmet vergisinin mükellefi olacaktır.

Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, ilgili hesap dönemi içerisinde aynı
maddenin birinci fıkrasında yer alan hadlerin her ikisinin de aşılması hâlinde muafiyet sona
erer ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme döneminden
itibaren dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlar. Söz konusu hadlerin aşılıp aşılmadığının
tespitinde, hesap döneminin üçer aylık dönemlerinin sonu itibarıyla ilgili hesap dönemi içinde
elde edilen kümülatif hasılat dikkate alınır.

Örnek 3: Görsel içeriklerin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda iz-
lenmesine yönelik dijital ortamda hizmet sunan ve finansal muhasebe açısından konsolide bir
grubun üyesi olmayan (N) işletmesi, 2019 hesap döneminde Kanun kapsamındaki dijital hiz-
metler dolayısıyla dünya genelinde 589 milyon avro, Türkiye’de 54 milyon TL hasılat elde et-
miştir. Buna göre söz konusu işletme Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla
bu vergiden muaf olacaktır.

İşletmenin, 2020 hesap döneminde aynı hizmetlerden elde ettiği hasılata ilişkin tablo
ise aşağıdaki gibidir:
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Buna göre, 2020 hesap döneminin Ocak-Haziran döneminde söz konusu işletme tara-
fından elde edilen hasılat tutarı, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her iki
haddi de aştığından 2020 hesap dönemi Haziran ayı sonu itibariyle işletme bakımından mua-
fiyet sona erecektir. Mezkûr maddenin ikinci fıkrasına göre, hadlerin aşıldığı vergilendirme
dönemini takip eden dördüncü vergilendirme dönemi olan 2020 hesap dönemi Ekim ayı ba-
şından itibaren işletmenin dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlayacaktır.

Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, birbirini takip eden iki hesap dö-
nemi boyunca birinci fıkradaki hadlerden herhangi birinin altında kalanların vergi muafiyeti,
izleyen hesap döneminden itibaren tekrar başlar.

Örnek 4: Finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olmayan (S) işlet-
mesi sesli içeriklerin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine ve
elektronik cihazlara kaydedilmesine yönelik dijital ortamda hizmet sunmaktadır. İşletmenin
bu hizmetlerden elde ettiği hasılat tutarları hesap dönemleri itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Yukarıdaki hasılat tutarlarına göre, 2021 ve 2022 hesap dönemlerinde elde edilen hasılat
tutarları Kanunda belirlenen muafiyet hadlerinin en az birinin altında kaldığından, (S) işletmesi
2023 hesap döneminin başından itibaren dijital hizmet vergisinden muaf olacaktır.

Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Cumhurbaşkanı, aynı maddenin
birinci fıkrasında yer alan hadleri, verginin konusuna giren hizmet türlerine göre ayrı ayrı veya
birlikte sıfıra kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

2. Muafiyete İlişkin Belgelendirme ve Bildirim Yükümlülüğü
Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, mua-

fiyetin 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 zamanında doğru olarak yerine getirmeyenlere, yü-
kümlülüklerini yerine getirmeleri için 30 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.

Bu yetki kapsamında, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan hizmetleri sunan dijital hiz-
met sağlayıcılarının, vergiden muaf olduklarını aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tev-
sik etmesi uygun bulunmuştur.

Bir hesap dönemi içinde verginin konusuna giren hizmetler dolayısıyla Türkiye’de elde
edilen hasılat tutarı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haddi aşmakla
birlikte dijital hizmet vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen yurt dışında yerleşik dijital hizmet
sağlayıcılarının vergiden muaf olduklarını, Türkiye ile birlikte dünya genelinde en az beş ülkede
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faaliyette bulunan bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından, bu Tebliğde yer alan açıklamalara
ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak düzenlenecek bağımsız denetim raporuyla,
ilgili hesap dönemini takip eden 30 Haziran tarihine kadar tevsik etmeleri şarttır.

Bu raporun asgari, dijital hizmet sağlayıcısının;
• Unvan, iletişim (adres, telefon, e-mail ve benzeri) ve ortaklık bilgileri ile faaliyetlerine

ilişkin bilgileri,
• Dijital hizmetleri sunduğu alan adları ve IP adreslerini,
• Varsa Türkiye’deki yetkili temsilcisine ilişkin bilgileri (unvan ve iletişim),
• Verginin konusuna giren hizmet türleri itibarıyla Türkiye’de elde edilen hasılat tuta-

rını,
• Verginin konusuna giren hizmet türleri itibarıyla dünya genelinde elde edilen hasılat

tutarını,
• Kanun kapsamındaki muafiyet durumuna ilişkin değerlendirmeyi,
içermesi gerekir.
Dijital hizmet sağlayıcısının finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi

olması durumunda söz konusu raporun bu kapsamdaki grup işletmelerine ilişkin bilgileri (unvan
ve iletişim bilgileri, verginin konusuna giren hizmetlerden Türkiye’de ve dünyada elde edilen
hasılat ve benzeri) de içermesi ve raporda değerlendirmenin buna göre yapılması gerekir.

Söz konusu rapor ile raporun Türkiye’de faaliyette bulunan yeminli tercüman tarafından Türk-
çeye tercüme edilmiş bir örneği, dijital hizmet sağlayıcısı tarafından www.digitalservice.gib.gov.tr ad-
resine 30 Haziran tarihine kadar elektronik olarak yüklenir.

Yukarıda belirtilen tutarın üzerinde hasılat elde edilen her hesap dönemi için aynı usul
dairesinde rapor düzenlenir ve söz konusu adres üzerinden aynı şekilde yüklenir.

Söz konusu raporun belirtilen süre ve şekilde elektronik ortama yüklenmemesi halinde,
dijital hizmet sağlayıcısına (varsa Türkiye’deki yetkili temsilcisine) internet sayfalarındaki ile-
tişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler kullanılarak
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda sayılan tebligat yöntemleri ve/veya elek-
tronik posta ve/veya diğer tüm iletişim araçları kullanılarak 30 günlük ek süre verilir.

Bu süre içerisinde de belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında doğru olarak
yerine getirilmemesi veya bu bölümde düzenlenen belgelendirme yükümlülüğü kapsamında
bulunulmadığının tevsik edilememesi halinde, muafiyetten yararlanılamaz.

Gelir İdaresi Başkanlığı veya Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, bir hesap
dönemi içinde verginin konusuna giren hizmetler dolayısıyla Türkiye’de elde ettiği hasılat
tutarı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haddi aşmakla birlikte dijital
hizmet vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen Türkiye’de yerleşik dijital hizmet sağlayıcıların-
dan vergiden muaf olduklarını tevsik etmelerini yazılı olarak isteyebilir.

Bu durumda, tevsike yönelik bilgi ve açıklamaların, söz konusu talebin tebliğ edildiği
tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak sunulması gerekir.

Bilgi ve açıklamaların yeterli bulunmaması halinde, dijital hizmet sağlayıcısının mua-
fiyetinin tevsikinin yukarıda açıklanan çerçevede bağımsız denetim raporuyla yapılması iste-
nebilir. Söz konusu bağımsız denetim raporunun, bu talebin dijital hizmet sağlayıcısına tebliğ
edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ibraz edilmesi gerekir. Bu süre içinde raporun ibraz
edilmemesi durumunda dijital hizmet sağlayıcısına 30 günlük ek süre verilir.

Bu süre içerisinde de belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında doğru olarak
yerine getirilmemesi halinde, muafiyetten yararlanılamaz.

3. İstisnalar
Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre;
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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,

dolayısıyla elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinden müstesnadır. Bu hizmetlerden
elde edilen hasılat, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki hadlerin tespitinde dikkate
alınmaz.

Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendine göre 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun 4 üncü maddesi kapsamındaki hizmetlerden elde edilen hasılat vergiden müstesna
olduğundan, gerek bankalarca gerekse ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmelerine bağlı
olarak diğer finansal kuruluşlar tarafından yapılabilen söz konusu maddede sayılan faaliyetler
dolayısıyla elde edilen hasılat vergiden istisnadır. Söz konusu istisna uygulaması bakımından,
hizmeti sunan banka veya finansal kuruluşun yerleşik olduğu ülkenin önemi yoktur.

Örneğin, bankalar veya ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilen diğer finansal kuru-
luşlar tarafından dijital ortamda sunulan;

• Vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren
basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alım satımına aracılık işlemleri,

• Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri,
• Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım

satımının yürütülmesi işlemleri,
• Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri,
dolayısıyla elde edilen hasılat istisna kapsamındadır.
Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen istisnanın uy-

gulanabilmesi için, satışı ve/veya üzerinden yapılan hizmet sunumları verginin konusuna giren
dijital içeriklerin ve dijital ortamların, 5746 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde, aynı fıkranın (a) bendinde tanımlanan Ar-Ge
faaliyetleri neticesinde oluşturulması gerekir.

Bu kapsamda, aşağıda sayılan ürünler bakımından istisna uygulanmayacağı tabiidir:
• Pazarlanabilir/kullanılabilir aşamaya gelmiş veya halihazırda pazarlanan/kullanılan

ancak 5746 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde oluşturulmamış
ürünlerin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürünler,

• 5746 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde yenilik faa-
liyetleri neticesinde oluşturulan ürünler,

• 5746 sayılı Kanun kapsamındaki tasarım faaliyetleri neticesinde geliştirilen/iyileşti-
rilen/farklılaştırılan/oluşturulan ürünler,

• İlgili mevzuata göre Ar-Ge kapsamında sayılmayan faaliyetler neticesinde oluşturulan
ürünler.
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Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünler üzerinden su-
nulan dijital hizmetin, ürün sahibi tarafından aynı zamanda bu niteliği taşımayan ürünler üze-
rinden de sunulması halinde, istisna, münhasıran bu niteliği taşıyan ürünler üzerinden sunulan
hizmet dolayısıyla elde edilen hasılata uygulanır.

Örneğin, bir işletmenin, yukarıda belirtilen şekilde Ar-Ge merkezinde Ar-Ge faaliyetleri
neticesinde oluşturduğu bilgisayar antivirüs programının satışından elde ettiği hasılat istisna
kapsamındadır.

Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında sayılan istisna kapsamındaki hizmetleri
sunanlarca, istisna kapsamında olmayan diğer hizmetlerin de sunulması halinde, istisna kap-
samında olmayan hizmetlerden elde edilen hasılatın vergilendirileceği tabiidir.

4. İstisna ve Muafiyetlerin Sınırı
Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, dijital hizmet vergisine ilişkin

istisna veya muafiyetler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik ya-
pılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri dijital
hizmet vergisi bakımından geçersizdir.

Bu kapsamda, söz konusu düzenleme ile, 7194 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden
önce veya sonra diğer kanunlarla, bu Kanun dışında düzenlenmek suretiyle getirilmiş veya ge-
tirilecek olan istisnaların dijital hizmet vergisi açısından geçersiz olması sağlanmıştır.

Örneğin, bir kurumun kuruluş kanununda gelirlerinin her türlü vergi, resim, harç, pay
ve fondan muaf olduğuna dair hüküm bulunması, bu kurumun Kanunun konusuna giren hiz-
metleri dolayısıyla elde ettiği hasılata dijital hizmet vergisi uygulanmasına engel teşkil etmez.

II- VERGİNİN MATRAHI, ORANI VE HESABI
A. MATRAH
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, dijital hizmet vergisinin matrahı,

ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hası-
lattır. Hasılatın döviz ile hesaplanması halinde döviz, hasılatın elde edildiği günkü Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk pa-
rasına çevrilir. Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de ilan edilmeyen dövizlerin Türk parasına
çevrilmesinde ise cari kur esas alınır.

Her ne ad altında olursa olsun elde edilen hasılatın tamamı matraha dâhildir. Bu kap-
samda, satış, işlem veya hizmet bedeli, komisyon ücreti, abonelik bedeli, üyelik bedeli, aracılık
bedeli ve benzer adlar altında alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan
ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerlerin tamamı hasılata, dolayısıyla matraha
dâhildir.

Sunulan dijital hizmetlere ilişkin vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli
gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler matraha
dâhildir. Bu tür müteferri gelirlerin hizmetin sunulduğu vergilendirme dönemlerini takip eden
vergilendirme dönemlerinde elde edilmeleri halinde, elde edildikleri vergilendirme döneminin
matrahına dâhil edilirler. Tahsilat aşamasında mükellef aleyhine kur farkı oluşması halinde ise
söz konusu fark, oluştuğu vergilendirme döneminin matrahının tespitinde dikkate alınabilir.

Dijital ortamda mal veya hizmet satışına aracılık dolayısıyla elde edilen hasılata konu
tutardan, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci
maddesi kapsamında alıcıların (tüketicilerin) cayma hakkını kullanması nedeniyle malların sa-
tıcılara iade edilmesi, hizmetlerin ifa edilmemesi ve mal veya hizmet bedelinin alıcılara (tüke-
ticilere) iade edilmesine bağlı olarak mükellef tarafından muhatabına iade edilen kısmının, söz
konusu iadenin yapıldığı vergilendirme döneminin matrahının tespitinde dikkate alınması müm-
kündür.
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Verginin konusuna giren dijital hizmetlerin parçası veya tamamlayıcısı niteliğinde bu-
lunan hizmetler dolayısıyla elde edilen hasılat, bu hizmetler dijital ortam dışında ifa edilse ya
da bunlar için ayrıca bir bedel tahakkuk ettirilse veya fatura ve benzeri belge düzenlense dahi,
matraha dâhildir.

Ancak, verginin konusuna giren dijital hizmetler ile dijital hizmetin parçası veya ta-
mamlayıcısı niteliği bulunmayan ve işleme taraf olmayan üçüncü kişilerce de işlemden bağım-
sız olarak ifa edilebilen verginin konusuna girmeyen hizmetlerin birlikte sunulması durumunda,
hizmetlerin bedellerinin emsallere uygun olarak tespit edilmesi suretiyle hizmetlerden elde edi-
len hasılatın ayrıştırılması kaydıyla, matraha, sadece verginin konusuna giren dijital hizmetlere
isabet eden hasılatın dâhil edilmesi mümkündür. Bu şekilde birlikte sunulan hizmetlerde;

• Verginin konusuna giren dijital hizmetlerin bedelinin emsallere uygun olması, dijital
hizmet sağlayıcısı tarafından sadece dijital hizmet sunulan (verginin konusuna girmeyen bir
hizmet içermeyen) işlemlerde elde edilen bedelden düşük olmamak üzere, hizmete mütenasip
tespit edilen bedeli,

• Verginin konusuna girmeyen hizmetlerin bedelinin emsallere uygun olması ise hizmete
ilişkin piyasada oluşan bedeller, mükellef ve sunduğu hizmetin ölçeği, katlanılan maliyetler,
üstlenilen riskler, hizmetin niteliğindeki farklılıklar ve benzeri hususlar dikkate alınmak sure-
tiyle bu hizmetin benzer ölçütler dâhilinde aynı/benzer hizmetleri sunan herhangi bir üçüncü
kişi tarafından sunulması durumunda talep edilebilecek bedelden yüksek olmamak üzere, hiz-
mete mütenasip tespit edilen bedeli,

ifade eder. Birlikte sunulan söz konusu hizmetlerden elde edilen hasılatın belirtilen şe-
kilde ayrıştırılamaması durumunda, hasılatın tamamının matraha dâhil edilmesi gerekir.

Bu kapsamda, örneğin, dijital ortamda mal alım satımına aracılık eden ve satıcılarla
yaptığı sözleşmeler çerçevesinde satıcılara ait malların depolanması, satılan malların teslimatı
ve mallara ilişkin çağrı merkezi hizmetlerini de sunabilen bir mükellefin, mal teslimatı ve çağrı
merkezi hizmetleri aracılık hizmetinin parçası ve tamamlayıcısı niteliğinde olduğundan bu hiz-
metler dolayısıyla elde ettiği hasılatın tamamı matraha dâhil iken, satıcılara verdiği depolama
hizmetleri dolayısıyla elde ettiği hasılat, emsallere uygun olarak tespit edilmesi kaydıyla, mat-
raha dâhil edilmeyecektir.

Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından ödenen katma değer vergisi hasılata dâhil değil-
dir.

Sunulan hizmete ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilen ticari
teamüllere uygun iskontoların matrahının tespitinde dikkate alınması mümkündür. Hasılatın
elde edildiği vergilendirme döneminden sonra yapılan iskontoların matrahtan indirilmesi müm-
kün değildir.

Hasılatın mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerlerle elde edilmesi halinde mat-
rah, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi hükümlerine göre tespit olunur.

Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verginin matrahından gider, maliyet
ve vergi adı altında indirim yapılmaz. Buna göre, bir dijital hizmet vergisi mükellefinin verginin
konusuna giren hizmetleri sunabilmesi için dijital hizmet vergisi mükelleflerinden ya da bu
verginin mükellefi olmayanlardan yaptığı, verginin konusuna girsin girmesin, alımlar dolayı-
sıyla katlandığı gider veya maliyetleri veya bunlara ilişkin ödediği vergileri dijital hizmet ver-
gisi matrahından indirmesi mümkün değildir.

Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez.
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki dijital içeriklerin

aracı platformlar vasıtasıyla satışında, içeriği satanın açıkça belirtilmediği ve bu durumun ta-
raflar arasındaki sözleşmelere yansıtılmadığı, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde dijital
içeriği satana ait bilgilere açıkça yer verilmediği hallerde dijital içerik satışına ilişkin hasılatın
tamamı söz konusu içeriğin satışına aracılık eden mükellefin matrahına dâhil edilir.
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Örnek 1: Mükellef (A) işletmesinin, dijital ortamda sunmuş olduğu reklam hizmetle-
rinden dolayı Mart 2020 vergilendirme döneminde elde ettiği döviz cinsinden hasılata ilişkin
matrah aşağıdaki gibidir.

Örnek 2: Mükellef (B) işletmesi, Nisan 2020 vergilendirme döneminde dijital ortamda
sunduğu reklam hizmeti dolayısıyla (C) işletmesinden 10 milyon TL hasılat elde etmiştir. Mü-
kellef (B) işletmesi bu hizmetin bir kısmını aynı dönemde mükellef (D) işletmesinin oyun uy-
gulamasında reklamın yayınlanması suretiyle sunmuş ve bunun karşılığında mükellef (D) iş-
letmesine 4 milyon TL ödemiştir.

Buna göre, Nisan 2020 vergilendirme döneminde söz konusu reklam hizmetleri dola-
yısıyla mükellef (B)’nin matrahı 10 milyon TL, mükellef (D)’nin matrahı ise 4 milyon TL ola-
caktır.

Örnek 3: Mükellef (E) işletmesi, Mayıs 2020 vergilendirme döneminde sanal mağa-
zasında kendisine ait dijital oyuna erişim hakkını kullanıcı (K)’ye 10 TL karşılığında satmıştır.
(E) işletmesi aynı dönemde oyuna erişim hakkını ayrıca mükellef (F) işletmesinin sanal ma-
ğazası aracılığıyla kullanıcı (L)’ye de 13 TL’ye satmıştır. (E) işletmesi (L)’ye yapılan satış do-
layısıyla (F) işletmesine 3 TL komisyon ödemiştir.

Buna göre, Mayıs 2020 vergilendirme döneminde (E) işletmesinin dijital oyun satışla-
rından elde edilen hasılat dolayısıyla matrahı (10 TL + 13 TL=) 23 TL, (F) işletmesinin dijital
oyun satışına aracılıktan elde edilen hasılat dolayısıyla matrahı 3 TL olacaktır.

Örnek 4: Sosyal medya platformu işleten mükellef (G), Haziran 2020 vergilendirme
döneminde kullanıcılardan ayrıcalıklı abonelik hizmeti kapsamında 15 milyon TL hasılat elde
etmiştir. Aynı dönemde, ayrıca, söz konusu platform üzerinden sunduğu reklam hizmetleri do-
layısıyla reklam verenlerden 25 milyon TL hasılat elde etmiştir.

Buna göre, Haziran 2020 vergilendirme döneminde (G) işletmesinin matrahı (15 milyon
TL + 25 milyon TL=) 40 milyon TL olacaktır.

B. VERGİNİN ORANI VE HESABI
Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, dijital hizmet vergisinin oranı

%7,5’tir.
Dijital hizmet vergisi, verginin kapsamına giren hizmetlere ilişkin geçerli vergi oranının

matraha uygulanması suretiyle hesaplanır.
Verginin konusuna giren birden fazla hizmetin tek bedel karşılığında birlikte sunulması

halinde, matraha uygulanacak vergi oranı olarak bu hizmetlerden geçerli en yüksek vergi ora-
nına tabi olan dikkate alınır.

Aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir
indirim yapılmaz.

Aynı maddenin beşinci fıkrasına göre, Cumhurbaşkanı, dijital hizmet vergisi oranını,
hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte %1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya
yetkilidir.
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III- VERGİLENDİRME DÖNEMİ, VERGİNİN BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ
İLE VERGİ GÜVENLİĞİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ
Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre, dijital hizmet vergisinde vergilendirme

dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre

birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetki-
lidir.

B. VERGİNİN BEYANI
1. Beyan Esası ve Beyannamenin Verilme Zamanı
Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, dijital hizmet vergisi, mükellefin be-

yanı üzerine tarh olunur.
Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulandığı durumlarda beyan, vergi ke-

sintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır.
Dijital hizmet vergisi mükellefleri ile Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uy-

gulandığı durumlarda vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi be-
yannamelerini vergilendirme dönemini takip eden ayın son günü akşamına kadar vermekle yü-
kümlüdürler.

Mükellefler, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi hasılat elde etmeseler dahi bu
dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadır.

Ancak, Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi sorumluluğu yükle-
nenlerin, vergi kesintisine tabi işlemlerinin bulunmadığı vergilendirme dönemlerine ilişkin ola-
rak beyanname verme zorunlulukları yoktur.

2. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mü-

kerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan yetkilere istinaden,
dijital hizmet vergisi beyannamelerinin tamamının www.digitalservice.gib.gov.tr adresi üze-
rinden elektronik ortamda gönderilmesi uygun bulunmuştur.

Dijital hizmet vergisi mükellefiyeti tesis ettirilenlerden, Türkiye’de gelir ve kurumlar
vergisi bakımından mükellefiyeti bulunmayanların herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın be-
yannamelerini 213 sayılı Kanunun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca meslek mensuplarına
imzalatma zorunluluklarının olmaması uygun bulunmuştur.

İlgili vergilendirme döneminde vergiye tabi hasılat elde edilmemesi halinde, beyanna-
mede yer alan “Beyannamede beyan edilecek matrahım bulunmamaktadır.” kutucuğu işaret-
lenmek suretiyle ilgili döneme ait beyanname verilir.

Her bir hizmet türü itibarıyla elde edilen hasılatın, beyannamenin matrah bölümünde
yer alan ilgili hizmet türüne ilişkin satırda ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Gelir İdaresi Başkanlığı ve
vergi dairesi kayıtları esas alınır.

C. TARH İŞLEMLERİ
1. Tarh Yeri
Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre, dijital hizmet vergisi, katma değer

vergisi mükellefiyeti bulunan dijital hizmet sağlayıcıları için bu vergi bakımından bağlı bu-
lundukları vergi dairesince, bulunmayanlar bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belir-
lenecek vergi dairesince tarh olunur.

Ancak, aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan yetki kapsamında, dijital hizmet
vergisini tarha yetkili vergi dairesinin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı olması uy-
gun bulunmuştur.
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2. Tarhiyatın Muhatabı
Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, dijital hizmet vergisi, bu vergiye

mükellef olan veya vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan gerçek veya tüzel kişiler adına
tarh olunur.

Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklar-
dan herhangi biri adına tarhiyat yapılır.

Ç. VERGİNİN ÖDENMESİ
Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, beyanname vermek mecburiyetinde

olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait dijital
hizmet vergisini beyanname verme süresi içinde öderler.

Ödeme; vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalara yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi
Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların banka kartı
veya kredi kartı ile de yapılabilir.

D. VERGİNİN GİDER OLARAK İNDİRİLEBİLMESİ
Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasına göre, dijital hizmet vergisi mükelleflerince

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

E. YETKİ
Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital

hizmet vergisi beyannamesinin ve eklerinin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gere-
ğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, mü-
kellef veya vergi sorumlularına sadece vergiye tabi hizmetlerin sunulduğu dönemler için be-
yanname verdirmeye, verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları be-
lirlemeye, bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü getirmeye ve buna ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.

Bu yetki kapsamında bazı hususlar bakımından aşağıdaki şekilde işlem tesis edilmesi
uygun bulunmuştur.

Türkiye’de gelir ve kurumlar vergisi bakımından mükellefiyeti bulunmayan dijital hiz-
met vergisi mükelleflerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutma zorunluluğu
bulunmamaktadır. Ancak, vergi kapsamındaki hizmetlerin sunulmasından elde edilen hasılata
ilişkin tevsik edici tüm bilgi, belge ve elektronik kayıtlar, gerektiğinde ibraz edilmek üzere
mezkûr Kanunun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza edilir.

Türkiye’de gelir ve kurumlar vergisi bakımından mükellefiyeti bulunanlar ise 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak işlem tesis eder.

F. DÜZELTME
Sunulan dijital hizmetin iadesi mümkün bulunmadığından ve dijital hizmet vergisi ha-

sılat üzerinden alınan bir vergi olduğundan dijital hizmetlere ilişkin hesaplanan verginin dü-
zeltilmesi ve iadesi söz konusu değildir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen vergi hatası kapsamındaki düzeltme ta-
lepleri, mezkûr Kanun hükümlerine göre değerlendirilir.

G. VERGİ GÜVENLİĞİ
Kanunun 7 nci maddesinde;
• 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 tarafından 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
bulunulabileceği ve bu durumun Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edileceği,
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• İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlin-
de, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler ye-
rine getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verileceği, bu
kararın erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gön-
derileceği ve engelleme kararlarının gereğinin bildirimden itibaren yirmi dört saat içinde erişim
sağlayıcıları tarafından yerine getirileceği,

• Vergi güvenliği uygulamasına ilişkin usul ve esasların, Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği

hüküm altına alınmıştır.
Buna göre;
• Bu maddede yer alan yetki, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren tüm ver-

giler bakımından beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini tam, zamanında ve doğru ola-
rak yerine getirmeyen dijital hizmet sağlayıcılarına yöneliktir.

• Hazine ve Maliye Bakanlığınca engelleme kararı verilmeden önce;
- Yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği hususu, dijital hizmet vergisini tarha yet-

kili olan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, dijital hizmet sağlayıcısının
internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen
bilgiler kullanılarak 213 sayılı Kanunda sayılan tebligat yöntemleri ve/veya elektronik posta
ve/veya diğer tüm iletişim araçları ile dijital hizmet sağlayıcısına veya Türkiye’deki yetkili
temsilcisine ihtarda bulunulur,

- Söz konusu ihtarda, hangi yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği belirtilir ve
dijital hizmet sağlayıcısından bu yükümlülüklerin, durumun taraflarına iletildiği tarihten itiba-
ren 30 gün içinde yerine getirilmesi istenir,

- Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde, dijital hizmet sağlayıcısına ilişkin bil-
gilere yer verilmek suretiyle Kanunun 7 nci maddesi kapsamında ihtarda bulunulduğu, ihtar
gereğinin yapılmaması halinde mezkûr maddeden kaynaklı tüm yetkilerin kullanılacağı ilan
edilir.

• İlandan itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, Ha-
zine ve Maliye Bakanlığınca dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişi-
min, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine karar verilir.

• Bu karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumuna gönderilir ve engelleme kararlarının gereği, bildirimden itibaren yirmi dört saat içinde
erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.

• Yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde;
- Henüz erişimin engellenmesi kararı verilmemişse bu yönde karar verilmez, bu yönde

karar verilmiş ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmemiş ise işlemlere de-
vam edilmez,

- Karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmiş ancak henüz erişim sağ-
layıcıları tarafından kararın gereği yerine getirilmemişse Hazine ve Maliye Bakanlığınca iş-
lemlere devam edilmemesi gerektiği hususu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildiri-
lir,

- Erişim sağlayıcıları tarafından erişim engellenmişse, Hazine ve Maliye Bakanlığınca
erişimin engellenmesinin kaldırılması hususu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna iletilir,
bu hususun bildiriminden itibaren yirmi dört saat içerisinde erişim sağlayıcıları tarafından
dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişim açılır.

YÜRÜRLÜK
Bu Tebliğ, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür-

lüğe girer.
Tebliğ olunur.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS ISO 3317 CIVATA VE SOMUNLAR İÇİN MONTAJ TAKIMLARI – KARE BAŞLI

ALTIGEN VEYA SİLİNDİRİK DÜZ UÇLU UZATMA PARÇALARI – GÜÇ TAHRİKLİ

LOKMA ANAHTARLARI İÇİN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2020/27)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 3317 (Nisan 2016) “Cıvata ve somunlar

için montaj takımları – Kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçaları – Güç tah-

rikli lokma anahtarları için” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirle-

mektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu uluslararası standart, güç tahrikli lokma anahtarları için kare başlı

altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçalarını kapsar. Bu standart; ISO 1173’te tanımlanan

kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçalarına ve ISO 1174-2’de tanımlanan

güç tahrikli geçme anahtarlar için kare uçlara uygulanır.

(2) Güç tahrikli lokma anahtarları için kare başlı altıgen uçlu uzatma elemanı ISO

1703’te 5 2 00 02 0 altında verilmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i

ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-

rarnamesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakan-

lıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 9570 “Cıvata ve somunlar için montaj takımları – Kare başlı dış

altıgen uçlu uzatma parçaları – Güç tahrikli lokma anahtarları için" standardı iptal edilmiştir.

Yerine TSE Teknik Kurulunun 18/4/2016 tarihli toplantısında adapte Türk Standardı olarak

kabul edilen TS ISO 3317 (Nisan 2016) “Cıvata ve somunlar için montaj takımları – Kare başlı

altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçaları – Güç tahrikli lokma anahtarları için” standardı

imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
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Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS ISO 3317 (Nisan 2016) “Cıvata ve somunlar için montaj takımları

– Kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçaları – Güç tahrikli lokma anahtarları

için” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine

uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS ISO 3317 (Nisan 2016) “Cıvata ve somunlar için montaj takımları

– Kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçaları – Güç tahrikli lokma anahtarları

için” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş

veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlen-

memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara

uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS ISO 3317 (Nisan 2016) “Cıvata

ve somunlar için montaj takımları – Kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçaları

– Güç tahrikli lokma anahtarları için” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma dü-

zeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula

bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS ISO 3317 (Nisan 2016) “Cıvata ve somunlar için montaj takımları

– Kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçaları – Güç tahrikli lokma anahtarları

için” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bil-

gilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi

Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2000/14-15) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA

EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN DESTEKLEME ÖDEMESİ
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/5)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tarımsal ürünlerin 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım

Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, lisans alarak faaliyet gösteren depolarda
muhafaza edilmesi halinde, kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine
ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, lisanslı depo işletmelerine yapılacak kira ile üretici ve üre-

tici örgütlerine yapılacak ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinde görev
alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile destekleme ödemelerinin yapılmasına
yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ve 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ta-
rımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans
Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapıl-
masına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına

alındığı tarımsal veri tabanını,
ç) Elektronik kayıt kuralları: Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasına, bu senetlere

bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibarıyla kayden izlenmesine ilişkin
EKK’nın önerisi üzerine ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları,

d) Elektronik kayıt kuruluşu (EKK): Elektronik ürün senetlerinin sistem üzerinden oluş-
turulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar
itibarıyla kayden izlemek amacıyla ilgili Bakanlıktan lisans almış anonim şirketi,

e) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kural-
larına uygun olarak sistem üzerinde oluşturulan elektronik kaydı,

f) ELÜS İhraç Formu: Lisanslı depo işletmesi tarafından düzenlenen ve elektronik ürün
senedinin temsil ettiği ürüne ilişkin bilgileri içeren delil niteliğini haiz matbu belgeyi,

g) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
h) İlgili Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
ı) İzin belgesi: Lisanslı depo işletmesinin, deposuyla ilgili olarak 3/7/2005 tarihli ve

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre tarım arazilerinin amaç dışı
kullanımına yönelik gerekli izinleri almış olduğuna dair belgeyi,
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i) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,

j) Karar: 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Li-

sans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi

Yapılmasına İlişkin Kararı,

k) Lisans: İlgili Bakanlıkça verilen faaliyet iznini gösterir belgeyi,

l) Lisanslı depo: Kanun kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve

ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,

m) Lisanslı depo işletmesi: Kanun kapsamında ürünlerin depolanmasıyla iştigal eden

ve geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,

n) Sistem: Elektronik ürün senetlerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını

sağlamak üzere Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanını,

o) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

ö) Uygulama rehberi: Genel Müdürlük tarafından bu Tebliğ kapsamında çıkarılacak

olan ve uygulamaya esas yapılacak olan iş ve işlemlerin belirtildiği rehberi,

p) Üretici: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı ya da en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

r) Üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa

göre kurulmuş üretici birlikleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve

Birlikleri Kanununa göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ile 24/4/1969 tarihli

ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen

üretici örgütlerini,

s) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün

türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

ş) Yetkili sınıflandırıcı: Tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini be-

lirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları

işleten ilgili Bakanlıktan lisans almış gerçek ve tüzel kişileri,

t) Yönetmelik: 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkili

Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Esasları

Desteklenecek ürünler

MADDE 5 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,

çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı,

kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için kira, ilave kira, nakliye, analiz ücreti

destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme miktarları

MADDE 6 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen; Tablo 1’de yer alan ürünler için

Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2’de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL’yi geç-

memek üzere ilgili Bakanlıkça onaylanacak kira ücretlerinin %50’si oranında kira desteği ve-

rilir.
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(2) Kira destekleme ödemeleri, ilgili Bakanlık tarafından gönderilen icmaller doğrul-
tusunda lisanslı depo işletmelerine yapılır.

(3) ÇKS’ye kayıtlı üreticiler ve ürünlerini ÇKS’ye kayıtlı üretici üyelerinden alan üretici
örgütlerine, üreticilerden aldıkları veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini Kanun çerçevesinde
lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri halinde ilave kira desteği verilir.
İlave kira desteklemesi 2019 yılı hasat döneminden başlamak üzere her üretim yılına ait ürün
için en fazla altı ay süre ile Tablo 1 ve Tablo 2’de yer alan ürünler için belirtilen miktarlarda
üretici/üretici örgütlerine ödenir. Altı aylık sürenin belirlenmesinde, ilgili Bakanlıkça her ürün
için kararlaştırılan ve ilgili Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilen depolama döneminin
başlangıç tarihleri esas alınır.

(4) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için; mevcut üretim
yılına ait ürünlerin, depolama döneminin başlangıç tarihi ile içinde bulunulan yılın son günü
(31 Aralık) arasında lisanslı depoya girmiş olması şartı aranır.

(5) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanılan ÇKS’de kayıtlı üretim
miktarı için bir defadan fazla nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi yapılmaz.

(6) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteklemesine tabi ürün cinsi ve miktarı ÇKS’de
kayıtlı üretim bilgileri ile uyumlu olmak zorundadır.

(7) İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini Kanun
çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri ve başvuru yapmaları
durumunda;

a) Ürün miktarı üzerinden ton başına 25’TL yi geçmemek üzere, her ürün çeşidi için
en fazla 750 TL tutarında nakliye desteği,

b) Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca
ürünün cinsine göre Yönetmelik hükümlerince yapılacak analiz başına 25 TL’yi geçmemek
üzere, ilgili Bakanlıkça onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti des-
teği,

verilir.
(8) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri;
a) Bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere,
b) Aracılık yapmak suretiyle üreticilerden aldıkları ürünleri lisanslı depo işletmelerine

getiren üretici örgütleri için aracılık edilen üreticilere,
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c) Üretici örgütlerinin mülkiyetine alarak getirdiği ürünler için doğrudan üretici örgüt-
lerine,

yapılır.
(9) Kira ve ilave kira desteklemelerinde bir aylık süre otuz gün olarak dikkate alınır ve

gün esaslı olarak hesaplama yapılır.
(10) Destekleme ödemelerinde küsuratlı sayılarda, virgülden sonraki iki hane dikkate

alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 7 – (1) Kira destekleme ödemelerine ilişkin işlemler, ilgili Bakanlık ve Genel
Müdürlük tarafından; ilave kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin işlemler,
Genel Müdürlük ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

Ödeme dönemleri ve müracaat

MADDE 8 – (1) Kira destekleme ödemeleri 1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran,
1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında olmak üzere, üçer aylık dönemler
halinde, yılda dört döneme ilişkin olarak yapılır. Her bir döneme ait müracaatlar lisanslı depo
işletmelerince, Ek-1’de yer alan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen
Tarımsal Ürünler İçin Kira Desteği Başvuru Dilekçesi ile dönemi takip eden ayın 10 uncu günü
mesai saati bitimine kadar ilgili Bakanlığa yapılır. Son başvuru gününün resmi tatil gününe
denk gelmesi durumunda, izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar müracaat edilebilir.
Lisanslı depo işletmesinin ilk müracaatı izin belgesi ile birlikte yapılır.

(2) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, 1 Mayıs-31 Ekim, 1 Ka-
sım-30 Nisan tarihleri arasında olmak üzere altışar aylık dönemler halinde yılda iki döneme
ilişkin olarak yapılır.

(3) Her bir döneme ait ilave kira, nakliye ve analiz desteği müracaatları dönemi takip
eden iki ay içerisinde 1 Kasım-31 Aralık, 1 Mayıs-30 Haziran mesai saati bitimine kadar baş-
vuru sahiplerince Ek-3’te yer alan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen
Tarımsal Ürünler İçin İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Desteği Müracaat Dilekçesi ile
il/ilçe müdürlüğüne yapılır. Başvuru yapılan destekleme türüne göre dilekçe ekinde yer alan
belgeler il/ilçe müdürlüğüne sunulur. Son müracaat tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi
durumunda, izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar müracaat edilebilir.

(4) İlave kira desteği, nakliye desteği ve analiz ücreti desteği müracaatları ve ödemelerine
ilişkin diğer hususlar, bu Tebliğ kapsamında hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

Elektronik Kayıt Kuruluşunun yükümlülüğü

MADDE 9 – (1) Kira desteğinin verilmesinde EKK kayıtları esas alınır.
(2) Elektronik Kayıt Kuruluşunca, kira destekleme ödemelerine ilişkin dönemin bitimini

takip eden ayın 10 uncu günü mesai saati bitimine kadar, döneme ilişkin gün sonu bazında do-
luluk durumlarını ve lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken kira desteği miktarlarını içe-
ren bir rapor ilgili Bakanlığa gönderilir. Ayın 10 uncu gününün resmi tatil gününe denk gelmesi
durumunda, bu rapor izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar gönderilebilir.

(3) Nakliye desteğine esas ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla,
EKK TBS’ye gerekli veri akışını çevrim içi olarak sağlar.
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İl/ilçe müdürlüğünün yükümlülüğü
MADDE 10 – (1) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanmak isteyen

üreticiler/üretici örgütleri tarafından yapılan başvuruda;
a) İlave kira desteği için depo kira ücreti faturası esas alınarak,
b) Nakliye desteği için kontrolü sağlanan ELÜS İhraç Formu esas alınarak,
c) Analiz ücreti desteği için üreticiler ve üretici örgütleri tarafından ibraz edilen analiz

ücreti faturası veya kasa alındı makbuzu esas alınarak,
ç) Üretici örgütünün başvurusu halinde ise üretici örgütünün ürünlerini aldığı üretici-

lerin isim, TC/Vergi No, ürün adı, miktarı dikkate alınarak,
TBS’ye girişinin sağlanmasından ve kontrol edilerek onaylanmasından il/ilçe müdür-

lüğü sorumludur.
İlan ve itiraz
MADDE 11 – (1) Kira destekleme ödemesi yapılacak lisanslı depo işletmelerinin un-

vanı ve destekleme ödemesine hak kazandığı miktarlar ilgili Bakanlığın internet sayfasında
beş iş günü süreyle ilan edilir. Destekleme miktarlarına ilişkin olarak ilanın son gününden iti-
baren beş iş günü içinde lisanslı depo işletmelerince ilgili Bakanlığa itirazda bulunulabilir.

(2) Üretici veya üretici örgütlerine yapılacak olan ilave kira, nakliye ve analiz ücreti
destekleme ödemesine ilişkin hazırlanmış olan icmaller il/ilçe müdürlüğünce beş iş günü askıya
çıkartılır. Askı süresinin bitiminden itibaren beş iş günü süresince itirazlar değerlendirilerek
karara bağlanır ve itiraz sahibine bilgi verilir.

Kira destekleme ödemeleri şekli ve planı
MADDE 12 – (1) Kira destekleme ödemeleri; Kararda belirtilen ürünler ve destekleme

miktarları (TL/ton/ay) üzerinden ilgili Bakanlıkça hesaplanır.
(2) Kira destekleme ödemelerine ilişkin dönemin bitimini izleyen ay içinde Ek-2’de

yer alan Lisanslı Depo İşletmelerine Yapılacak Kira Destekleme Ödemesi Genel İcmali ilgili
Bakanlıkça hazırlanıp onaylanarak ödemeye esas olmak üzere yazılı olarak Bakanlığa iletilir.

İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri şekli ve planı
MADDE 13 – (1) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine dair Ek-4’te

yer alan Üretici/Üretici Örgütüne Ödenecek İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Desteği İcmali
il müdürlüğü tarafından hazırlanıp onaylanarak; dönemi takip eden üçüncü ayın son günü mesai
saati bitimine kadar (Ocak/Temmuz) ödemeye esas olmak üzere yazılı olarak Genel Müdürlüğe
gönderilir.

(2) Destekleme ödemeleri, il müdürlüğünce gönderilen ödemeye esas icmaller doğrul-
tusunda Genel Müdürlükçe üretici/üretici örgütlerine yapılır.

(3) Hakkında idari inceleme ve/veya soruşturma başlatılan ya da yargıya intikal eden
üretici ve üretici örgütlerinin destekleme ödeme icmallerinde yer alabilmesi için sürecin des-
tekleme ödemesi yapılmasına engel olmayacak bir netice ile tamamlanması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler
MADDE 14 – (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bakanlığın tarımsal

destekleme bütçesinden karşılanır.
(2) Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak Bankaya hizmetlerinden dolayı, ödenen

destekleme tutarının % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.
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(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan
hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 15 – (1) Kira destekleme ödemelerinde ilgili Bakanlıkça gerçeğe aykırı belge
ibraz ettiği tespit edilen lisanslı depo işletmeleri ile ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destek-
lerinde il/ilçe müdürlüğünce gerçeğe aykırı belge düzenlediği/ibraz ettiği tespit edilen üreticiler,
üretici örgütleri ve lisanslı depo işletmeleri destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

(2) 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir des-
tekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler cezalı oldukları süre
zarfında bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

Cezai sorumluluklar, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 16 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya
Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç du-
yulabilecek her türlü bilgi ve belgeyi ilgili Bakanlık, lisanslı depo işletmeleri, EKK, yetkili sı-
nıflandırıcılar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteye-
bilir. İstenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak istenilen süre içerisinde Bakanlığa verilir.
İlgili Bakanlığın; haksız ödemeye neden olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Kanundan kaynak-
lanan denetim, inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma yetkileri saklıdır. İlgili Bakanlık bu
konuda gerekli tedbirleri alır. Kira desteği uygulamasına yönelik ortaya çıkabilecek şikayet,
itiraz ve başvurular ilgili Bakanlıkça incelenir ve sonuçlandırılır.

(2) İlgili Bakanlık kira destekleme ödemeleri için düzenlediği ve Bakanlığa ilettiği tüm
belgelerin kontrolünden sorumludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucunda haksız
yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği
itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari
işlemlerin başlatılması ilgili Bakanlığın sorumluluğundadır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı
oranları dikkate alınarak, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, anılan Kanun
hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge dü-
zenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutu-
lurlar.

(4) Kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemelerinden, idari hata sonucu
düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari
hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi, kira desteği ödemelerinde Genel Müdürlüğün, ilave
kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemelerinde il/ilçe müdürlüğünün geri ödeme talebine
rağmen iade etmeyenler hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bunlar
beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(5) EKK, lisanslı depo işletmelerince oluşturulan elektronik ürün senetleri çerçevesinde,
lisanslı depoların günlük doluluk durumlarını kendi nezdindeki kayıtları esas alarak doğru bir
şekilde ilgili Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. EKK nezdindeki bilgiler ile ilgili Bakanlığa
gönderilen doluluk durumları arasındaki farklılıklardan ve ELÜS İhraç Formunun doğruluğu-
nun kontrolü amacıyla, TBS’ye gerekli veri akışının çevrim içi olarak sağlanması ile ilgili doğ-
rulama hatasından kaynaklanan haksız kira destekleme ödemelerinden EKK sorumludur.
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(6) Lisanslı depoda mevcut olmayan ürün ve/veya mevcut ürün miktarının üzerinde

ELÜS düzenlenmesi nedeniyle yapılacak haksız destek ödemelerinden, ilave kira ve nakliye

destekleme ödemesinden faydalanmak üzere üretici/üretici örgütü adına düzenlenen belgelerin

doğruluğundan ve buna ilişkin belgeleri il/ilçe müdürlüğüne belirtilen süre içerisinde ibraz et-

mekten lisanslı depo işletmeleri sorumludur. Bu durumda lisanslı depo işletmesi, ortakları, yö-

neticileri ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygu-

lanmasına ilişkin gerekli işlemler gerçekleştirilir.

(7) Analiz ücreti desteklemelerinde, yapılan analizlere ilişkin bilgilerin hatalı olması

halinde yetkili sınıflandırıcı sorumludur. Bu durumda yetkili sınıflandırıcı yöneticileri ve per-

soneli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin

gerekli işlemler gerçekleştirilir.

(8) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesinden faydalanmak üzere il/il-

çe müdürlüğüne teslim ettiği belgelerin doğruluğundan üretici/üretici örgütleri sorumludur. Bu

durumda üretici örgütleri yöneticileri ve üreticiler hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari

ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler gerçekleştirilir.

(9) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyen

üretici/üretici örgütlerinin il/ilçe müdürlüğüne ibraz ettiği belgelerin kontrolünden, TBS veri

tabanına eksiksiz ve doğru girilmesinden, ödemeye esas icmallerin eksiksiz ve doğru düzen-

lenmesinden, bu Tebliğ ve uygulama rehberi çerçevesinde belirtilen sürelere uyulmasından,

il/ilçe müdürlüğü sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye ne-

den olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek

dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlemler il/ilçe

müdürlüğünce yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 17 – (1) 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-

sans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave

Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:

2018/38) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ

hükümlerince yapılmış olan müracaatlar,  27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler

İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2018/38) hükümleri çerçevesinde sonlandırılır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ 17/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/2)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Basmacıoğlu Makine San. A.Ş.,

Yağmur Tarım Makineleri San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. ta-
rafından yapılan ve yerli üreticiler Sarpaş Sanayi Ürünleri Paz. ve Tic. A.Ş., Beybolat Tarım
Mak. San. ve Tic. A.Ş. ve Emir Sanayi Ürünleri İth. İhr. Tic. ve Ltd. Şti. tarafından desteklenen
başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8432.29.90.00.19 gümrük tarife istatistik
pozisyonunda yer alan “diğer çapa makineleri” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge
karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan so-
ruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

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

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığı’nı,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğü’nü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün 8432.29.90.00.19 GTİP altında yer alan “di-

ğer çapa makineleri”dir.
(2) Bahse konu GTİP, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak

değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi

uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan başvuru sahibi yerli üreticilerin Yönetmeliğin 18 inci
maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz oldukları anlaşılmıştır. Bu kap-
samda, söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/6) ile ÇHC menşeli
8432.29.90.00.19 GTİP altında yer alan “diğer çapa makineleri”nin ithalinde CIF ithalat bede-
linin %49,49’u ile %92,25’i arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlemler yürür-
lüğe konulmuştur.

Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 28/8/2019

tarihli ve 30872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
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İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/27) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili
ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir
başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkur ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, başvuruda ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik uygulanan dampinge karşı
önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden
meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve
delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuru-
lunun kararı ile ÇHC menşeli 8432.29.90.00.19 GTİP altında yer alan “diğer çapa makineleri”
ürününe yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar
verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçeve-
sinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde
yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-
tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-
gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın

ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,
ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki
üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, 12 nci mad-
dede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle
kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üre-
tici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin
bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet
adresinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-
ruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
E-posta: damping@ticaret.gov.tr
Tel: +90 312 204 75 00
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan
KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
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(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına
cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-
resine gönderir.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-
numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-
teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir.

Süreler
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili
taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayan 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 10 uncu maddenin
birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar, görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı
olarak sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da
bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri

önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/12/2019 tarihli ve 1953 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulan-

ması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk

dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve

esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30/12/2019 tarihli ve 1953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hak-

kında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar uyarınca; bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın

ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda artakalan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz

konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kon-

tenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son üç takvim yılında ithalat

performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanına başvuru, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içe-

risinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza

Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri”

kısmında elektronik imza ile yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-

leri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında

Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (KİMYA-METAL)” veya “TPS-0967 İthal Lisansı

MAK-ELEKT-ELEKTR”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik

olarak doldurulup Ek-3’te yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin tam ve eksiksiz

bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması

suretiyle başvuru tamamlanır.
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(5) Eksik başvuru yapılması halinde, Bakanlıkça eksikliklerin tamamlanması için beş

gün ek süre verilir.

(6) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir baş-

vuru yapması gerekmektedir.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanlarının dağıtımında söz konusu eşyayı üretiminde

hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilerin talepleri öncelikle dikkate alınır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı mik-

tarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak karşılanması

esastır. Daha önce başvuru sahibi firmaya kontenjan tahsis edilmiş olması durumunda, bu kon-

tenjanı kullanma performansı dağıtım yapılırken göz önünde bulundurulur.

(3) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından

daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim

faaliyeti, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat mik-

tarı ve daha önce tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterle-

rinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük

idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan

başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik olarak dü-

zenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça (İthalat

Genel Müdürlüğü) elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası

ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyanname-

nin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek

Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta

adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine

ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa (İthalat

Genel Müdürlüğü) bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ser-

best dolaşıma girebilir.
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İthal lisanslarının süresi

MADDE 6 – (1) Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)

geçerlidir.

İthal lisansı devri

MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının revizesi

MADDE 8 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı dü-

zenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvu-

rulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü)

sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve

ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla

ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve

belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından gi-

derilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda su-

nulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,

düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat

Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 12 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İt-

halatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) ile 31/12/2019

tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdare-

sine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/4)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlı-

ğınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi

gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Ba-

kanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza

Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile

yapılır. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-

leri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında

belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ

seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin

eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza

ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
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(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-

linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu

kullanılır.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları

Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik

veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesinin kullanımına ilişkin bilgiler

MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Bakanlık Tek Pencere Sistemi tara-

fından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından

beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan

edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Bel-

gesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer

alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üze-

rine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel

Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(3) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

Yaptırım

MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde baş-

vuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık

veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik gide-

rilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN

ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/4)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kamboçya Krallığı menşeli/çıkışlı 55.08, 55.09,

55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) güm-
rük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf
ipliği)”  ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı
soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

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

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) Kamboçya: Kamboçya Krallığı’nı,
e) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
ğ) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’ni,
ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu’nu,
i) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/8)
uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61,
5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) GTP’leri altında kayıtlı “sentetik ve
suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”dir.

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

Mevcut durum
MADDE 5 – (1) 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) uyarınca, ÇHC, Endo-
nezya ve Hindistan menşeli 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20
gümrük tarife alt pozisyonları hariç) GTP’leri altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız lifler-
den iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatında ülke ve firma bazında değişen tutarlarda dampinge
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karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/8) ile ta-
mamlanan NGGS sonucunda söz konusu önlemlerin aynen devamına karar verilmiştir.

(2) 8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile Malezya, Pakistan, Tayland Krallığı
ve Vietnam menşeli anılan eşya ithalatında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge
karşı önlem konulmuştur.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/8) ile İtha-
latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) kapsamında uygulan-
makta olan dampinge karşı önlemlere ilişkin olarak, 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2019/2) çerçevesinde başlatılan NGGS devam etmektedir.

(4) 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/22) ile ÇHC menşeli eşya ithalatında uy-
gulanan dampinge karşı önlem Çin Tayvanı menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(5) 16/10/2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38) ile ÇHC menşeli eşya ithalatında
uygulanan dampinge karşı önlem Bangladeş menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(6) ÇHC menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı
önlemin Kamboçya menşeli/çıkışlı eşya ithalatı yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti
amacıyla Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(7) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yö-
netmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 6 – (1) TÜİK kayıtları kullanılarak soruşturma konusu eşya ithalatına yönelik

istatistiklerin incelenmesi neticesinde, soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatının 2017 yı-
lında 644 milyon ABD Doları ve 207 bin ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Söz ko-
nusu ithalatın 2018 yılında 587 milyon ABD Doları ve 200 bin ton, 2019 yılında ise 475 milyon
ABD Doları ve 175 bin ton seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

(2) Soruşturma konusu eşyanın 2017-2019 döneminde Kamboçya’dan ithalatının değer
ve miktar bazında arttığı görülmektedir. Söz konusu ithalat 2018 yılında bir önceki döneme
göre %220 artarak 1,3 milyon ABD Dolarından 4,1 milyon ABD Dolarına yükselmiş ve 2019
yılında %102 artarak 8,3 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3) Kamboçya’dan soruşturma konusu eşyanın miktar bazında ithalatı 2018 yılında
2017 yılına göre %223 oranında artarak 300 tondan 969 tona yükselmiştir. Söz konusu ithalat
2019 yılında ise bir önceki yıla göre %111 artarak 2 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

(4) Yıllar itibarıyla, soruşturma konusu eşyanın genel ithalatında bir artış görülmeme-
sine karşın Kamboçya’dan yapılan ithalatta bir artış seyri görülmektedir. Soruşturma konusu
eşyanın Kamboçya’dan gerçekleşen ithalatının toplam ithalat içindeki payı miktar bazında ar-
tarak 2017-2019 döneminde sırasıyla %0,15; %0,48 ve %1,17 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(5) Soruşturma konusu eşyaya ilişkin genel ithalatın birim fiyatları 2017-2019 döne-
minde sırasıyla 2,66; 2,92; 2,72 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Kamboçya’dan soruş-
turma konusu eşya ithalatı birim fiyatları ise 2017-2019 döneminde sırasıyla 3,96; 4,23; 4,05
ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(6) Kamboçya’dan ithalatın büyük bölümünün 55.08 GTP kapsamı eşya olduğu tespit
edilmiştir. 2017-2019 dönemi itibarıyla GTP bazında Kamboçya’dan yapılan ithalat incelen-
diğinde 55.08 GTP altında tanımlı “sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende
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olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın)” ithalatında önemli bir artış yaşandığı görül-
mektedir. 2017 ve 2018 yıllarında Kamboçya’dan ithalatın tamamının 55.08 GTP kapsamı eşya
olduğu, 2019 yılında ise buna ilaveten 14 ton ve 45 bin ABD Doları değerinde 55.09 GTP kap-
samı ithalat gerçekleştiği görülmektedir.

(7) 55.08 GTP kapsamı eşyanın toplam ithalatının 2017 yılında 50 milyon ABD Doları
ve 10 bin ton seviyesinde gerçekleştiği; 2018-2019 yıllarında ise sırasıyla 45 milyon ABD Do-
ları ve 10 bin ton seviyelerinde olduğu görülmektedir.

(8) 55.08 GTP kapsamı eşyanın 2017-2019 döneminde Kamboçya’dan ithalatının değer
ve miktar bazında arttığı tespit edilmiştir. Anılan ithalat 2018 yılında bir önceki yıla göre %220
artarak 1,3 milyon ABD Dolarından 4,1 milyon ABD Dolarına; 2019 yılında ise bir önceki yıla
göre %100 artarak 8,2 milyon ABD Dolarına yükselmiştir.

(9) Söz konusu eşya ithalatı miktar bazında 2018 yılında bir önceki yıla göre %223 ora-
nında artarak 300 tondan 969 ton seviyesine; 2019 yılında ise bir önceki yıla göre %109 artarak
2 bin ton seviyesine yükselmiştir.

(10) Yıllar itibarıyla 55.08 GTP kapsamı eşyanın genel ithalatı yatay bir seyir izlemesine
karşın Kamboçya’dan yapılan ithalatta bir artış seyri görülmektedir. 55.08 GTP kapsamı eşyada
Kamboçya’dan gerçekleşen ithalatının toplam ithalat içindeki payı miktar bazında 2017-2019
döneminde sırasıyla %3, %9 ve %20 olarak gerçekleşmiştir.

(11) 55.08 GTP kapsamı eşyaya ilişkin genel ithalatın birim fiyatları 2017-2019 döne-
minde sırasıyla 4,05; 4,36; 4,33 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(12) Kamboçya’dan 55.08 GTP kapsamı eşya ithalatı birim fiyatları ise 2017-2019 dö-
neminde sırasıyla 3,96; 4,23; 4,06 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu birim
fiyatların 55.08 GTP kapsamı genel ithalatın birim fiyatlarının bir miktar altında olduğu tespit
edilmiştir.

(13) Kamboçya’nın soruşturma konusu eşyaya ilişkin dış ticaret verileri Trademap veri
sisteminden elde edilen istatistiklerden incelenmiştir. Anılan ülkenin toplam soruşturma konusu
eşya ithalatı 2017 yılında 221 milyon ABD Doları ve 36 bin ton, 2018 yılında 232 milyon ABD
Doları ve 42 bin ton, 2019 yılının ilk 6 ayında ise 140 milyon ABD Doları ve 23 bin ton sevi-
yesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat içerisinde ÇHC’nin payının miktar bazında ilk sı-
rada yer aldığı ve 2017-2019(1-6) döneminde sırasıyla %86, %83 ve %87 seviyelerinde ger-
çekleştiği görülmektedir.

(14) 2017-2019(1-6) döneminde soruşturma konusu eşyada Kamboçya’nın toplam ih-
racatının değer ve miktar bazında 2017 yılında 361 bin ABD Doları ve 79 ton, 2018 yılında
2,3 milyon ABD Doları ve 545 ton, 2019 yılının ilk 6 ayında ise 1,9 milyon ABD Doları ve
567 ton seviyesinde olduğu görülmektedir. Anılan ihracat içerisinde Türkiye’nin miktar bazında
payı 2017 yılı itibarıyla %18 iken 2018 ve 2019(1-6) dönemi için sırasıyla %73 ve %60 sevi-
yelerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı itibarıyla Türkiye söz konusu ihracatta ilk sırada yer al-
maktadır.

(15) Kamboçya’nın 55.08 GTP kapsamı toplam ithalatı 2017-2019(1-6) döneminde sı-
rasıyla 9,4; 11,9; 9,7 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Kamboçya’nın ÇHC’den 55.08
GTP kapsamı ithalatının ise aynı dönemde sırasıyla 7,6; 10,7; 9,2 milyon ABD Doları olduğu
görülmüştür. Kamboçya’nın 55.08 GTP kapsamı toplam ithalatı miktar bazında 2017-2019(1-6)
döneminde sırasıyla 1,3; 1,6; 1,4 bin ton; ÇHC’den ithalatı ise aynı dönemde sırasıyla 1,1; 1,5;
1,4 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Anılan ülkenin 55.08 GTP kapsamında önemli miktarda it-
halatının bulunduğu ve bu ithalatın büyük oranda ÇHC’den yapıldığı görülmektedir. 2017-
2019(1-6) döneminde ÇHC’nin Kamboçya’nın toplam ithalatı içerisinde payı miktar bazında
incelendiğinde söz konusu oranın sırasıyla %88, %94 ve %96 seviyelerinde gerçekleştiği gö-
rülmektedir.
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(16) Kamboçya’nın 55.08 GTP kapsamı toplam ihracatı 2017-2019(1-6) döneminde sı-
rasıyla 1,3; 4,1; 5,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Anılan ülkenin Türkiye’ye
55.08 GTP’si kapsamı ihracatının ise aynı dönemde sırasıyla 1,2; 4; 5,4 milyon ABD Doları
olduğu görülmektedir. Kamboçya’nın söz konusu GTP kapsamı toplam ihracatı miktar bazında
2017-2019(1-6) döneminde sırasıyla 362 ton, bin ton ve 1,3 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
Anılan ülkenin Türkiye’ye ihracatı ise aynı dönemde sırasıyla 300 ton, 969 ton ve 1,3 bin ton
seviyelerindedir. Kamboçya’nın söz konusu GTP kapsamında en fazla ihracat yaptığı ülkenin
Türkiye olduğu görülmektedir. Buna ilaveten, anılan ihracatın Kamboçya’nın toplam ihracatına
oranı söz konusu dönemde artmış; bu oran miktar bazında 2017 yılında %83, 2018 yılında %96
ve 2019(1-6) döneminde %98 olarak gerçekleşmiştir.

Karar ve işlemler
MADDE 7 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, Kamboçya menşeli/çıkışlı 55.08, 55.09,

55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç)
GTP’leri altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”
ithalatına ilişkin olarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin
38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar
verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın

bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve
soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildi-
rimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru
formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığımızın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kı-
lınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.

Süreler
MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen,
bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden
itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen
diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak
ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da
(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma
süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.
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İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi
vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 12 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili merciye iletilmesi gerekir:
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 99 47, Faks: +90 312 204 87 65
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ve soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP
adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine ve e-posta adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr
(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ve soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın aşağıda
yer alan e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
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KURUL KARARLARI

—— • ——
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2512 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2515 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3000 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 3000 adet Masaüstü 

Bilgisayar ve Monitör Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Acer, Asus, Casper, Dell, HP, 

Fujitsu ve Lenovo markalarından birine 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 (140.-TL) 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 şartname, Markası, 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, 27.03.2020 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’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve Acer, Asus, Casper, Dell, HP, Fujitsu ve Lenovo 

markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar 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. 

 2398/1-1 
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89 ADET MADEN SAHASI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE 
İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren 89 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu 
maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, 
ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 
adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 
paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 

1 - İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 
şartnamesinde belirtilecektir. 

2 - Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 
09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR 
Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan 
yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3 - Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını 
ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, 
Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa 
Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

4 - İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz. 

5 - İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
6 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale 

edilecektir. 
b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar http://www.mapeg.gov.tr/ 

adresinde bir ay süre ile ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması 
durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla 
olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir. Sahaya müracaat olamaması 
durumunda saha aramalara acık hale gelir. 

c) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 
saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda 
yapılarak sonuçlandırılacaktır. 

e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 
içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 
kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 
talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 
hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

7 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 
Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 
kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 
yayınlanacaktır. 2397/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Aşağıda detayı yazılı Taşınmaz Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme 

Uygulamaları Hakkındaki Kanun Kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

Satışa Konu Taşınmaz Ada 
No 

Parsel  
No Yüzölçümü m2 Geçici 

Teminat/TL 

Şartname  
Bedeli / TL 
(KDV Dahil) 

Son Teklif Verme 
 Tarihi ve Saati 

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, 
Övenler Mahallesinde bulunan 
taşınmaz ve taşınmaz üzerinde 

bulunan yapılar 

139 9 61.055,09 m² 53.000,- 200,00 21.04.2020 - 14:00 

1-İhale birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler 
yapılmak suretiyle “PAZARLIK USULÜ’’ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli 
görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 
yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.  

2-İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile 
kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm 
bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. 

3- İhale Şartnamesi’nin banka dekontu karşılığı elden teslim alınması zorunludur. Banka 
dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı, ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif 
verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş 
olması yeterlidir). 

4-İhalenin geçici teminatı yukarıda gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminat banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir. 

5-Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki 
tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel 
Müdürlüğü –Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme 
ve Arşiv Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra 
verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası 
üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli peşin ödenecektir. 

7-İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale 
Şartnamesi ; 

• Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel 
Müdürlüğümüz veznesine veya 

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR64 0001 0017 4537 7119 5850 24 no’lu 
hesabına KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taşınmazın ismi belirtilerek alınmış olan 
“Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Övenler Mahallesinde bulunan taşınmaz ihale şartnamesi bedeli” 
ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi, ortak girişim 
grubunun veya ortak girişim grubunun üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont 
karşılığında Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Harici Satış ve Pazar Araştırması 
Müdürlüğünden temin edilebilir. 

8-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa tabi olmayıp Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

9-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya 
bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin 
sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

10-Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır. 
11-İhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 61 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr 

adresinden alınabilir. 2453/1-1 
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MUHTELİF TEMİZLİK İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

Su Jeti (Basınçlı Yıkama Makinesi) İle Boru Temizliği, Gerekli Durumlarda Makinato ve 

Kazan Dairesi Ekonomizer Temizliği İşi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/144814 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 36.735 Adet Su Jeti İle Boru Temizleme ve 1.050,00 m² 

Kazan Dairesi Ekonomizer Temizliği İşi 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşi alan yüklenici bildirim tarihinden itibaren en geç 10 

(on) gün içerisinde işe başlayacak ve iş yeri teslim 

tarihinden itibaren 60 (altmış) iş gününde işi teslim 

edecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02.04.2020, Saat: 14:00 

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir, (KDV dahil) 200,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir veya (KDV dahil) 220,00 TL karşılığında Kargo ve Posta 

ile gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2423/1-1 
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LEVHA SAC ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası :  2020/156510 

1 - İdarenin   

a)  Adı : T.Ş.F.A.Ş.Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi :  Ayaş Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks  numarası :  0 312 293 44 00    Faks: 0 312 243 14 47 

2 - İhale konusu malların  

a) Niteliği, türü ve miktarı :  Levha Sac Alımı  

1- Levha  Sac 6x1500xRulo  -  RST 37-2   25.000 Kg. 

2- Levha Sac 8x1500xRulo -  RST 37-2  25.000 Kg.            

3-Hardox Levha Sac 4x2500x8000 mm    9.000 Kg 

4- Hardox Levha Sac 54x2500x8000 mm       800 Kg. 

b) Teslim Yeri :  Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı  

c) Teslim Tarihi :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en 
geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde 
teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – 
Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati :  03.04.2020 Cuma günü saat 1400      

 

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 
18.km.Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Yüzellitürklirası) bedel 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 
saatinde isteklinin  ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 
İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 
ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.              

 2494/1-1 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDAKİ BLOKLARIN KAT  

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri İmar ve İnş. Tic. Anonim Şirketinden: 
Madde 1.1- İhalenin Konusu yapım işinin niteliği, türü ve miktarı: Şirketimize ait aşağıda 

bilgileri verilen, SAHABİYE Mahallesi’nin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince " Riskli Alan " ilan edilmesine mukabil olarak 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili bölgede gerçekleştireceği Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 
birinci etap ikinci kısmına ait bölümünde yer alan 2 Blok inşaatın yapımı işidir. Bunlardan bir 
Bloğu idare adına (A4 Blok: 68 Daire ve 13 Ticaret Yeri, Kapalı Otopark, Çevre Düzenlemesi) ile 
bir Bloğu ise yüklenici adına (A5 Blok) KAT KARŞILIĞI ve Artırma/Eksiltme ihale usulüyle 
yapılacaktır. 

 

MEVKİİ ADA PARSEL 
BLOK 

ADI 

TOPLAM 

KONUT 

SAYISI/ALANI 

TOPLAM 

DÜKKÂN 

SAYISI/ALANI 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT(%3) 

KESİN 

TEMİNAT(%6) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

SAHABİYE 

MAH. 
  A4 68 Daire 13 Dükkan 

75.195.027,83 TL 2.255.850,83 TL 4.511.701,67 TL 07.04.2020 10:00 
SAHABİYE 

MAH. 
  A5 18035,00m2 1465,00m2 

 

Madde 1.2- İhale konusu yapım isinin yapılacağı ver: Kocasinan/KAYSERİ 

Madde 1.3- İhale konusu yapım işinin işe başlama tarihi:  Sözleşmenin imzalandığı 
tarihten itibaren 2 ay içinde yüklenici tarafından kendisine ait binanın projeleri yapılarak idarenin 
onayına sunulacaktır. Yapı ruhsatı alındıktan soma 5 iş günü içinde Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

Madde 1.4- İhale konusu yapım isinin süresi: Yer tesliminden itibaren 900 (Dokuzyüz) 
takvim günüdür. 

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat 
karşılığı inşaat yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak 
edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 07.04.2020 SALI günü, Saat 
10.00’a kadar ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Kayseri İmar ve 
İnşaat Tic. A.Ş.- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 1. Kat 107 Nolu Oda Sahabiye 
Mah. MKP Bulvarı No: 15 Kocasinan/KAYSERİ adresine göndermeleri gerekmektedir. Ancak, 
postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 
edilmeyecektir.  

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, Kapalı Teklif Usulü (Artırma/Eksiltme)kat 
karşılığı inşaat yapım işi ihalesidir. 
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Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nda, mesai saatleri içerisinde ücretsiz 
olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 1000,00-TL (Bin Lira) olup, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
1. Kat 107 Nolu Odadan ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin 
makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır. 

Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki 
tabloda muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, yukarıda 
belirtilen Muhammen bedel üzerinden, en az % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. 
Teminatlar, Kayseri İmar ve İnşaat A.Ş. muhasebesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası 
Gevher Nesibe Şubesi, ( TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239 ) İban numaralı şirketimiz 
hesabına, dekontta ihale bilgilerini belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu 
verilmesi halinde, teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen işin bilgileri yazılacaktır. 
Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı ihale zarfı içerisine konulacaktır. 

Madde 6- Ödeme Sekli: 

6.1 Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, Yüklenicinin idareye yapmayı taahhüt ettiği A4 
blok yapıldıkça seviye tespit oranının %10 eksiği kadar(175,00 m2 Ticaret alanı/ 1300,00 m2 
Konut alanı eksiğine göre) kendisine ait bağımsız bölümlerin inşaat alanına düşen payı verilir. 
Ancak yüklenici kendisine ait olan A5 Blokun su basmanına kadar olan inşaatı, A4 Blokun inşaatı 
ile eş zamanlı olarak yapacaktır. Ayrıca A4 Blok ile Al Blok arasındaki BAZA3’ün üzerinde 
bulunan dilatasyon ile Al Blok arasında kalan kışımın BETONARME KARKAS İMALATI 
MEVCUTTUR. Bu bölümün duvar, sıva, kapı, pencere doğraması, boya, tesisatlar, yalıtım, dış 
cephe kaplama imalatları gibi kalan kısımlar proje ve şartnamelerine göre bu ihale kapsamında 
yapılacaktır. 

6.2 Bu ihale sonucunda istekli muhammen bedelin üzerine ilaveten idareye bir bedel 
ödeyecek olursa, teklif ettiği bu tutarı taahhüdün son dört ayında nakden dört eşit taksitte 
ödeyecektir. 

6.3 Bu ihale sonucunda idare muhammen bedelin üstüne bir bedel ödeyecek olursa, teklif 
edilen bu bedelin %100’ü, sözleşme tasarısındaki tabloda belirtilen A4 Blokun KABA 
İNŞAATININ pursantaj oranlarıyla çarpımı neticesine göre, onaylanan iş programı doğrultusunda 
aylık tanzim edilen hakedişlerle ödenecektir. 

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:  

7.1 Gerçek/Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler; 

7.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İdari Şartnamenin 7.1. maddesinde belirtilen 
belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur. 

7.1.2 İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 

7.1.3 Geçici Teminatın Kayseri İmar ve İnşaat A.Ş. muhasebesine veya yukarıda belirtilen 
banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu 
verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır. 
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7.1.4 İhale dokümanı gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm 
dokümanlar ve şartnamenin her sayfası istekli tarafından imza edilmesi gerekmektedir. 

7.1.5 İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname, 
7.1.6 Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, 

Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması 
gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe 
tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir. 

7.2 Ortak Girişim Olması Halinde; 
7.2.1 Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek/tüzel kişi ise bu ilanın (7.1.1.) bendinde 

belirtilen belgelerin, yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir. 
7.2.2 2019/2020 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, Noter 

tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı), 
7.3 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
7.3.1 İsteklinin muhammen bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı 
tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

7.3.2 İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl 
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığım göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart 
Form: KİK024. l/Y) sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 
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Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 
sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

7.3.3 İş hacmini gösteren belgeler 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 
sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 
yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun muhammen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım 
işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise muhammen 
bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

7.4 İş Deneyim Belgeleri; 

7.4.1 İsteklinin son 15 (on beş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 
sektörde muhammen bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında 
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, 
ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelinin %15 inden az olmamak üzere tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi 

7.4.2 Muhammen bedelin % 15 inden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair 11.06.2011 tarih ve 27967 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğde yer alan B/III Grubu işler benzer iş deneyimi olarak 
kabul edilecektir. 

7.4.3 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat 
Mühendisliği ve Mimarlık’tır. Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri 
deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her 
iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi 
mümkündür. 

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat 
karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların 
verdikleri teklifler 120 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 
teklifi tespit etmekte serbesttir. 

 2422/1-1 
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7 ADET MADEN SAHASI UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK  
TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren; 
Kastamonu-Çankırı illeri dahilinde bulunan ER:3393297 sayılı (7.000,24 ha.) IV. Grup 

maden sahası (Kuvars-Feldispat), 
Kırşehir ili dahilinde bulunan ER:3393273 sayılı (2.134.93 ha.) IV. Grup maden sahası 

(Feldispat), 
Kırklareli- Tekirdağ illeri dahilinde bulunan ER:3393448 sayılı (4.899.93 ha.) IV. Grup 

maden sahası (Bentonit), 
Ordu ili dahilinde bulunan ER:3393978 sayılı (6.316.33 ha.) IV. Grup maden sahası 

(Bentonit), 
Muş- Erzurum illeri dahilinde bulunan ER:3393631 sayılı (2.925.87 ha.) IV. Grup maden 

sahası (Alçıtaşı), 
Bolu ili dahilinde bulunan ER:3393785 sayılı (8.241.82 ha.) IV. Grup maden sahası 

(Perlit), 
Ankara - Eskişehir illeri dahilinde bulunan ER:3388442 sayılı (8.550.22 ha.) IV. Grup 

maden sahası (Sepyolit), 
Olmak üzere toplam 7 adet maden sahası Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı 

ile ihale edilecektir. 
İhalesi yapılacak ER:3393297, ER:3393273, ER:3393448, ER:3393978, ER:3393631, 

ER:3393785 ve ER:3388442 sayılı sahalara ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi 
kapsamında 20/03/2020 tarihinden itibaren 20/04/2020 tarihine kadar http://www.mapeg.gov.tr/ 
adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1 - İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2 - Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 13:30-14:00 arasında Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na 
doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3 - İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır. 

4 - Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5 - İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6 - İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
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b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 
bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans 
Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır. 

d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 
şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi (Bintürklirası) Vakıfbank 
“Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden 
herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlüğümüz 
internet sayfasında yayımlanacaktır. 

 2214/1-1 
—— • —— 

E-TİCARET SATIŞLARI KARGO GÖNDERİM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan E-Ticaret Satışları Kargo Gönderim Hizmeti (16.500 

Adet) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 31.03.2020 tarihi saat 14:00’e 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’te 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 Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 2464/1-1 
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E5000 TİPİ LOKOMOTİF İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET ANA 
KONTROLCÜ (MASTER CONTROLLER) SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2020/157502 
1) İdarenin;  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx)   /   0(222) 225 99 56   
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2) İhale konusu malın adı ve miktarı: 2 Adet Ana Kontrolcü (Master Controller) 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3) Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 09.04.2020 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

4) İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden KDV. Dahil.100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5) Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6) Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2505/1-1 
—— • —— 

BALAST ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/152185 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr  
2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi. ALPU İSTASYONUNDA 5.000 

METREKÜP - YALINLI İSTASYONUNDA 5.000 METREKÜP - BOLKUŞ 
İSTASYONUNDA 15.000 METREKÜP - KILIÇLAR İSTASYONUNDA 10.000 METREKÜP 
BALAST ALIMI İŞİ (KISMİ TEKLİFE AÇIK) 

3 - Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Balastın alınacağı 
ocaktan numune alınacaktır. İstekliler ihale tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce ocak yeri tespiti 
ve numune alma için idareye başvuracaktır. 

4 - İhalenin Saati : 14/04/2020 Salı günü, saat 11:00 
5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 
6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 14/04/2020 Salı günü, saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL 
bedelle temin edilebilir. 

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2493/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

Firma Adı Vergi No İşletmecinin 
Bilinen Adresi 

Kanuni 
Dayanağı 

Borç 
Türü 

Borç Tutarı (TL) 

İntercom 
İletişim San. ve 

Tic. A.Ş. 

Hocapaşa 
Vergi Dairesi 
4650496465 

Hobyar Mahallesi 
Emirler Hanı 

Sokak Çelik İşhanı 
No: 3/101 Sirkeci 
Fatih/İSTANBUL 

4703 sayılı 
Kanunun 5 

inci maddesi 
ile 12 nci 
maddesi; 

5809 sayılı 
EHK 53 ve 

60 ıncı 
maddesi 

İdari 
Para 

Cezası 

7.342,00 TL 
(yedibinüçyüzkırkiki 

Türk Lirası) 

İntercom İletişim San. ve Tic. A.Ş.’nin (Şirket) 4703 sayılı Kanun uyarınca üreticisi 
olduğu HTC marka ONE S9 (2PRG200) model mobil telefon cihazlarına ait teknik belgelerin 15 
gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza gönderilmesi 23/03/2017 tarihli ve 
26808001-352.01/18032 sayılı yazı ile talep edilmiştir. Ancak söz konusu şirket tarafından, bahsi 
geçen yazıda istenilen bilgi ve belgeler gönderilmemiştir.  

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 
Kanun’un 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı davranılması sebebi ile Şirket hakkında 
aynı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezasının 
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla 
Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün 
Güvenliği ve Denetimi: 2017/13) ile 3.671 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir kat artırılması sonucunda, 7.342 TL idari para 
cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 31/12/2019 tarihli ve 2019/İK-
TED/325 sayılı Kararı ile karar verilmiştir.  

Bu itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi 
Teknolojileri İletişim Kurumu’nun Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şube IBAN 
No: TR26 0001 0017 4534 2772 8252 50 nolu online tahsilat hesabına ödenmesi, ödendi 
makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ibraz edilmesi, 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para cezasının işbu tutanağın tebliğini 
müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para cezasının ¼’ü oranında indirim 
yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri 
İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde 
dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde 
taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının 
muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdarî 
Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde iptal 
davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı 
bulunmadığı sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi dairesine 
yapılan ödemenin de ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği hususu 
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 2450/1-1 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 

Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 

ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 

nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat 

başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından 

değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini 

sağlamış olmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli 

doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 nüsha 

halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat 

başvurmaları gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Profesör 1 

- Mikrocerrahi ve özellikle hassas bölgeler beyin 

cerrahisi ve kafa tabanı cerrahisinde deneyimli olmak. 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Profesör 1 

- Spor yaralanmaları, diz ve omuz artroskopik cerrahileri 

konusunda deneyimli olmak. 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 - Psikiyatri uzmanı olmak. 
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Deri ve Zührevi 

Hastalıklar 
Profesör 1 - Mukoza Hastalıkları konusunda deneyimli olmak. 

Anatomi Profesör 1 
- Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

- Anatomi doktorası yapmış olmak. 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Doçent 1 

- Omurga cerrahisi konusunda deneyim sahibi olup, 

klinik çalışmalar yapmış olmak. 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Doçent 1 

- Pediatrik ortopedi ve pediatrik omurga cerrahisi 

konusunda deneyimli olmak. 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Yurtdışında “Nöroanatomi Research Fellowship” 

Programını bitirmiş olmak. 

İç Hastalıkları 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 - Hematoloji uzmanı olmak 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Bölüm 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Protez-Ortez-Biyomekanik alanında doktora yapmış 

olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış 

olmak. 

Hemşirelik 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans ve 

doktora yapmış olması. 
 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Farmakognozi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, 

- Farmakognozi doktorası yapmış olmak. 

Farmasötik 

Toksikoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, 

- Farmasötik Toksikoloji doktorası yapmış olmak. 
 

BAŞVURU ADRESİ: 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL 

Tel: 0216 500 44 44 2421/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 5527 ada, 1 parsel üzerindeki 949472 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12130, Oda Sicil No: 38776) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 31.12.2018 tarihli ve 
E.2017/1481-K.2018/2658 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiş ise de; davacının 
istinaf başvurusu Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 26.12.2019 tarihli ve 
E.2019/1984-K.2019/2694 sayılı kararı ile kabul edilerek, davanın reddine dair kararın 
kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarihli ve 29921 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osman EKREN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş 
ortaklığına ilişkin kısmı 11.03.2020 tarihli ve 64009 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2425/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Selçuk İlçesi, 3324 ada, 12 parsel üzerindeki 1378549 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 6120 Ticaret Sicil No ile Torbalı/İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2661 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kıyı Ege Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 14. İdare 
Mahkemesinin 2019/1844 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 14.02.2020 
tarihli ve E.2019/1844-K.2020/400 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kıyı Ege Yapı 
Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 16.03.2020 tarihli ve 66274 sayılı 
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  2426/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 145 pafta, 1262 ada, 20 parsel üzerindeki 1388609 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen, 616684 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 669 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Saygın Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 02.01.2020 tarihli ve E.2019/2072 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedilmesi üzerine, 
Bakanlığımızın vâki istinaf talebinin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 
21.01.2020 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2020/87 sayılı kararı ile kabul edilerek, “yürütmenin 
durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 25.01.2020 tarihli ve 31019 sayılı 
Resmî Gazete ilanı ile uygulanan “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” işleminin 
iptal edilerek, Saygın Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş 
almaktan men” cezası işleminin yürütmenin durdurulması kararının uygulandığı andan itibaren 
geriye kalan 257 günlük kısmının uygulamaya konulması 04.03.2020 tarihli ve 57781 sayılı 
Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  2427/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Selçuk İlçesi, 3324 ada, 12 parsel üzerindeki 1378549 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Kıyı Ege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İlker GÜVEN (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73623) tarafından, Ankara 14. İdare 
Mahkemesinin 2019/1846 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 14.02.2020 
tarihli ve E.2019/1846-K.2020/399 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
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hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İlker GÜVEN 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 11.03.2020 tarihli ve 
63202 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  2428/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, 34 pafta, 201 ada, 21 parsel üzerindeki 1426317 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen CFA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 
Mühendisi Hikmet KABAHASANOĞLU (Denetçi No: 1738, Oda Sicil No: 16920) tarafından, 
Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2019/642 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
13.12.2019 tarihli ve E.2019/642-K.2019/2497 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 18.12.2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hikmet 
KABAHASANOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 
16.03.2020 tarihli ve 64936 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  2429/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: İzmir Gelişim Vakfı 
VAKFEDENLER: Şener Bayyurt, Zekiye Bayyurt 
VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.12.2019 tarihli ve E: 2019/184, K: 2019/546 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İzmir’de sosyal, kültürel, ekonomik konularda farkındalık yaratılarak, 
bölgesel gelişim sağlanması. 

VAKFIN MAL VARLIĞI 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit 
YÖNETİM KURULU: Şener Bayyurt, Zekiye Bayyurt, Hamdi Özdemir 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Derneği’ne, eğer bu dernek 

de sona ermişse o derneğin malvarlığının devredildiği derneğe devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 2424/1-1 

—— • —— 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kurulundan:  
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun 10.12.2019 tarihli ve 2018/20969 

CBS Soruşturma sayılı yazısı ekinde alınan “AYIN EN ÇIPLAK GÜNÜ” isimli kitabın 
incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı 
üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı 
Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2420/1-1 
—— • —— 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

10.03.2020 Tarihli ve 31064 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Akademik Kadro 
ilanının, "COVID-19 Corona Virüsü" önlemleri kapsamında iptal edilmiştir. 

Duyurulur. 2519/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

10.03.2020 tarihli ve 31064 sayılı Resmî Gazete’ de aslına uygun yayımlanan 
Üniversitemiz Akademik kadro ilanımızda, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü, 2 
kişilik Doktor Öğretim Üyesi kadro alımı durdurulmuştur. 

İlan olunur. 
 2536/1-1 

—— • —— 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan 
kadrolar tam zamanlıdır.  

Profesör kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca 
onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı 
belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 
iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 
çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyayı 
Üniversite Rektörlüğü’ne altı nüsha olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar, bu 
başvurularında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince 
yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), 
yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, 
doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için 
denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve 
yayınlarını dört nüsha olarak Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi 
kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar 
için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesini, iki adet fotoğraf, 
özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını dört nüsha olarak ilgili Fakülte 
Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı 
ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. 
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı 
bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.  

Duyurulur. 
Fakülte Bölüm Kadro Unvanı Kadro Sayısı 
Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Profesör 1 
Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 
Fen-Edebiyat Psikoloji Dr. Öğretim Üyesi 1 

 2378/1-1 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili 

maddeleri ve Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne 
göre Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1. Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 
adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, öğrenim belgelerini 
(Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik 
Belgesi ile birlikte), Doçentlik Belgesini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde 
devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını kapsayan dosyayı PDF formatında, özgeçmiş ile 
Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında 
hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu 
dosyadan 1 adet basılı olarak klasör içerisinde, 5 adet de taşınabilir USB/CD belleğe aktarılmış 
olarak, Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

2. Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 
adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, öğrenim belgelerini 
(Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik 
Belgesi ile birlikte), Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde 
devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını kapsayan dosyayı PDF formatında, özgeçmiş ile 
Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında 
hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu 
dosyadan 1 adet basılı olarak klasör içerisinde, 3 adet de taşınabilir USB/CD belleğe aktarılmış 
olarak, Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

3. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, Başvuru Formuna (https://erzurum.edu.tr/ 
menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, 
öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 
verilen Denklik Belgesi ile birlikte), yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları kapsayan dosyayı PDF formatında, özgeçmiş ile 
Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında 
hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu 
dosyadan 1 adet basılı olarak klasör içerisinde, 3 adet de taşınabilir USB/CD belleğe aktarılmış 
olarak, ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) 
gündür. Başvurular şahsen veya postayla yapılacak olup, postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 
2. Profesör ve doçent kadroları daimi statüdedir. 
3. Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 

Yükseltme Kriterlerinde belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak 
"Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda 
aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. 
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4. Doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar. 
5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 
6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 
 
Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 

değerlendirilecektir. 
 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 

KADRO 
UNVANI 

ADETİ 
KADRO 

DERECESİ 
İLAN ŞARTI 

MÜHENDİSLİK  

ve 

MİMARLIK FAK. 

Endüstri 

Mühendisliği 

Endüstri 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Lisans ve Lisansüstü 
derecelerini Endüstri 

Mühendisliği alanında almış 
olmak, Ayrıt Rotalama 
Problemleri alanında 

çalışmalar yapmış olmak 

Endüstri 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Lisans ve Lisansüstü 
derecelerini Endüstri 

Mühendisliği alanında almış 
olmak, Çok- Operatörlü 
Montaj Hattı Dengeleme 

Problemleri alanında 
çalışmalar yapmış olmak 

İKTİSADİ ve 
İDARİ BİLİMLER 

FAK. 
Ekonometri Ekonometri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Ekonometri bölümü lisans 
mezunu olup, Markov değişim 

ve nitel değişkenli modeller 
üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

EDEBİYAT FAK. 
Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Halk Edebiyatı Prof. 1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış 
olmak, alanla ilgili saha 

çalışmaları yapmış olmak. 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

FAK. 

Hemşirelik 

Hemşirelik 

Esasları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Hemşirelik Esasları alanında 
doktora yapmış olmak 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 
Hemşireliği 

Doç. 1 1 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği alanında doçent 

unvanı almış olmak 

Psikiyatri 

Hemşireliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Psikiyatri Hemşireliği 
alanında doktora yapmış 

olmak 

Halk Sağlığı 

Hemşireliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Halk Sağlığı Hemşireliği 
alanında doktora yapmış 

olmak 

 2419/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:12.03.2020 Karar No:7430 
ŞİRKETİN : 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü  
• MERKEZİ VE 
• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 
  06530 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 10.10.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Süre uzatımı 
• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M42-a1, a2, a3 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 45.783 hektar 
• BÖLGESİ  : Kara 
• KAPSADIĞI İLLERİ : Diyarbakır, Şanlıurfa  
• VERİLİŞ TARİHİ : 30.12.2014 
TALEP:  
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, illeri, 

yüzölçümü ve pafta numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 30.12.2019 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/M42-a1, a2, a3 pafta 
numaralı petrol arama ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 
altıncı fıkrası gereğince, 30.12.2019 tarihinden 30.12.2021 tarihine kadar iki yıl süreyle 
uzatılmasına karar verilmiştir. 

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

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi:12.03.2020 Karar No:7431 

ŞİRKETİN : 
• TİCARİ UNVANI  : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü  
• MERKEZİ VE     
• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 
                                               06530 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 05.12.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU  : Süre uzatımı 
• PAFTA NUMARASI  : AR/TPO/K/M48-c3 
• YÜZÖLÇÜMÜ   : 15.346 hektar 
• BÖLGESİ    : Kara 
• KAPSADIĞI İL  : Şırnak  
• VERİLİŞ TARİHİ  : 08.02.2015 
TALEP:  
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, illeri, 

yüzölçümü ve pafta numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 08.02.2020 tarihinden 
itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl 
süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 
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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/M48-c3 pafta numaralı 
petrol arama ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı 
fıkrası gereğince, 08.02.2020 tarihinden 08.02.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına 
karar verilmiştir. 

 2451/1-1 
—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 11.03.2020 Karar No: 7429 
DEVREDEN ŞİRKETİN 
TİCARİ UNVANI : Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve 

Üretim A.Ş.  
MERKEZİ ve  
TEBLİGAT ADRESİ : İran Cad. Karum İş Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 No: 427 

06680 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA  
DEVRALAN ŞİRKETİN 
TİCARİ UNVAN : Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. 

A.Ş. 
MERKEZİ ve  
TEBLİGAT ADRESİ : İran Cad. Karum İş Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 No: 427 

06680 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA 
PETROL HAKKININ  
MAHİYETİ : Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve 

Üretim A.Ş.’nin ARİ/TRS-PTK-VEN/K/E17-c1-1 pafta 
no’lu işletme ruhsatındaki %55 hissesinin tamamının 
Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. 
A.Ş.’ye devri. 

MÜRACAAT TARİHLERİ : 16.09.2019 
KARAR:  
Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş., Edirne il 

sınırları içerisinde Petrako Petrol Doğalgaz İnş. Taah. İşl. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Valeura Energy 
Netherlands B.V. ile müştereken sahip olduğu ARİ/TRS-PTK-VEN/K/E17-c1-1 pafta no’lu 
işletme ruhsatındaki %55 hissesinin tamamını Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. 
San. ve Tic. A.Ş.’ye devretmek, adı geçen şirketin de yukarıda belirtilen ruhsattaki %55 hisseyi 
bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bentlerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen 
müracaatları incelenip Genel Müdürlüğün 10.03.2020 tarihli ve 801061 sayılı Olur’u alınmıştır. 

Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş.’nin ARİ/TRS-
PTK-VEN/K/E17-c1-1 pafta no’lu işletme ruhsatındaki %55 hissesinin tamamını Petrogas Petrol 
Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye devretmesine, adı geçen Şirketin de 
yukarıda belirtilen ruhsattaki %55 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir 
mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devralmasına ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı tarihinde, ARİ/PPG-PTK-VEN/K/E17-c1-1 pafta no’lu petrol işletme 
ruhsatındaki hisse oranları; Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. A.Ş. 
%55, Petrako Petrol Doğalgaz İnş. Taah. İşl. ve Dış Tic. Ltd. Şti. %10, Valeura Energy 
Netherlands B.V. %35 olacaktır. 

 2452/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2535/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2529/1/1-1 

  



20 Mart 2020 – Sayı : 31074 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2529/2/1-1 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2538/1-1 
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İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır. 
 

FAKÜLTE / 
BİRİM 

BÖLÜM / 
PROGRAM 

ANABİLİM 
DALI / 

BİLİMDALI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

UZMANLIK ALANI / 
ARANILAN ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimler 

Anatomi 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu 
olup, ilgili alandan 
uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Doç. Dr. 1 
Tıp Fakültesi mezunu 
olup, ilgili alandan 
uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

İç Hastalıkları Doç. Dr. 1 
Tıp Fakültesi mezunu 
olup, ilgili alandan 
uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu 
olup, ilgili alandan 
uzmanlığını almış olmak. 

 
Başvuru Yeri: Ataköy 7-8-9. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. A-B Blok     

No: 18/1 D: 107 Bakırköy/İSTANBUL 
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan 
başvurular dikkate alınmaz. 

İlana başvuru ile ilgili belge / bilgilere Üniversitemizin www.atlas.edu.tr adresinden 
ulaşılabilir. 2486/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ""Öğretim Üyesi"" alınacaktır. 
 

FAKÜLTE / 
BİRİM 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Çeviribilim alanında doktorasını tamamlamış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip 
olmak 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını 
tamamlamış olmak. 
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Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını Kadın Hastalıkları 
ve Doğum alanından almış olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını Anesteziyoloji 
alanından almış olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını Üroloji alanından 
almış olmak. 

 
Başvuru Yeri: Ataköy 7-8-9.Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. A-B Blok      

No: 18/1 D: 107 Bakırköy/İSTANBUL 
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan 
başvurular dikkate alınmaz. 

İlana başvuru ile ilgili belge / bilgilere Üniversitemizin www.atlas.edu.tr adresinden 
ulaşılabilir.  2486/2/1-1 

—— • —— 
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim 
Elemanı” Alınacaktır. 

 

Fakülte 
Kadro 
Unvanı 

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

ALES 
YDS/Eşdeğeri 

(İngilizce) 
İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Ar. Gör. 
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü 
ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği 
alanlarının birinden lisans mezunu olmak 

1 70 80 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Ar. Gör. 

Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz 
Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce) 
alanlarının birinden lisans mezunu olmak 

1 70 80 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Ar. Gör. Psikoloji alanında lisans mezunu olmak 1 70 50 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Ar. Gör. 
Ebelik veya Hemşirelik alanlarının birinden 
lisans mezunu olmak 

1 70 50 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Ar. Gör. Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak 1 70 50 
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Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Öğretim 

Görevlisi 
(Ders 

Verecek) 

Beslenme ve Diyetetik alanında lisans 

mezunu olmak ve tezli yüksek lisans 

mezuniyetine sahip olmak 

2 70 50 

Sağlık 
Bilimleri 

Fakültesi 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak 

ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği 

alanında tezli yüksek lisans mezuniyetine 

sahip olmak 

2 70 50 

Meslek 
Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 
(Ders 

Verecek) 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak 2 70 - 

Meslek 

Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri, Görsel İletişim Tasarımı, 

Çizgi Film Animasyon, Endüstri Ürünleri 

Tasarımı, Animasyon alanlarının birinden 
lisans mezunu olmak ve bu alanların 

birinden tezli yüksek lisans mezuniyetine 

sahip olmak 

3 70 - 

Meslek 
Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 
(Ders 

Verecek) 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri alanlarının birinden 

lisans mezunu olmak ve bu alanların 

birinden tezli yüksek lisans mezuniyetine 

sahip olmak 

3 70 - 

Meslek 

Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri, Yazılım 

Mühendisliği, Çizgi Film Animasyon, 
Oyun Tasarımı, Grafik Tasarımı alanlarının 

birinden lisans mezunu olmak ve bu 

alanların birinden tezli yüksek lisans 

mezuniyetine sahip olmak 

3 70 - 

Meslek 

Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri, İç Mimarlık, Görsel İletişim 
Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı 

alanlarının birinden lisans mezunu olmak 

ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans 

mezuniyetine sahip olmak 

3 70 - 
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Meslek 
Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 
(Ders 

Verecek) 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak 3 70 - 

Meslek 

Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 

lisans mezunu olmak ve Sinir Bilim 

alanında tezli yüksek lisans mezuniyetine 

sahip olmak 

1 70 - 

Meslek 
Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 
(Ders 

Verecek) 

Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı alanlarının birinden lisans 
ve tezli yüksek lisans mezuniyetine sahip 

olmak 

3 70 - 

Meslek 

Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Fizik lisans mezunu olmak ve tezli yüksek 
lisans mezuniyetine sahip olmak. 

Optisyenlik alanında tecrübe sahibi olmak 

1 70 - 

Meslek 
Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 
(Ders 

Verecek) 

Sivil Havacılık Yönetimi, Sivil Hava 

Ulaştırma İşletmeciliği vb. alanların 
birinden tezli yüksek lisans mezuniyetine 

sahip olmak 

3 70 - 

Meslek 

Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık 

(İngilizce), Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi veya 

Çeviribilim (İngilizce) alanlarının birinden 
lisans ve tezli yüksek lisans mezuniyetine 

sahip olmak 

3 70 80 

 
Duyuru Başvuru Tarihi : 20.03.2020 
Son Başvuru Tarihi  : 03.04.2020 
Ön Değerleme Tarihi   : 06.04.2020 
Sınav Giriş Tarihi  : 07.04.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 09.04.2020 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.atlas.edu.tr 
Başvuru Yeri : Ataköy 7-8-9.Kısım Mah. Çobançeşme E-5 

Yan Yol Cad. A-B Blok No: 18/1 D: 107 
Bakırköy/İSTANBUL 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan 
başvurular dikkate alınmaz. 

İlana başvuru ile ilgili belge / bilgilere Üniversitemizin www.atlas.edu.tr adresinden 
ulaşılabilir.  2486/3/1-1 
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İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır. 
 

FAKÜLTE / BİRİM 
KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

UZMANLIK ALANI /  

ARANILAN ŞARTLAR 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
4 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 

alanlarının birinden doktorasını tamamlamış 

olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
4 

Endüstri Mühendisliği alanında doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
4 

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
4 

İç Mimarlık, Mimarlık alanlarının birinden 

doktorasını tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
4 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği 

alanlarının birinden doktorasını tamamlamış 

olmak. 
 

Başvuru Yeri: Ataköy 7-8-9. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. A-B Blok 

No:18/1 D:107 Bakırköy/İSTANBUL 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan 

başvurular dikkate alınmaz. 

İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemizin www.atlas.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir. 2487/1/1-1 

—— • —— 

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim 

Elemanı” Alınacaktır. 
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Fakülte 
Kadro 

Unvanı 
Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 

Kadro 

Sayısı 
ALES 

YDS/Eşdeğeri 

(İngilizce) 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Ar. Gör. 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği alanlarının birinden 

lisans mezunu olmak. 

1 70 50 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Ar. Gör. 
Endüstri Mühendisliği alanında 

lisans mezunu olmak 
1 70 50 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Ar. Gör. 
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında 

lisans mezunu olmak 
1 70 50 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Ar. Gör. 
İç Mimarlık, Mimarlık alanlarının 

birinden lisans mezunu olmak. 
1 70 50 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Ar. Gör. 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği alanlarının birinden 

lisans mezunu olmak. 

1 70 50 

 

Duyuru Başvuru Tarihi : 20.03.2020 

Son Başvuru Tarihi  : 03.04.2020 

Ön Değerleme Tarihi   : 06.04.2020 

Sınav Giriş Tarihi  : 07.04.2020 

Sonuç Açıklama Tarihi  : 09.04.2020 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.atlas.edu.tr 

Başvuru Yeri : Ataköy 7-8-9.Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan 

Yol Cad. A-B Blok No: 18/1 D: 107 

Bakırköy/İSTANBUL 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan 

başvurular dikkate alınmaz. 

İlana başvuru ile ilgili belge / bilgilere Üniversitemizin www.atlas.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir.  2487/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 2430/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 2527/1-1 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

E9 EMİSYON GRUBU IV. TERTİP 50 TL BANKNOTLARIN  
TEDAVÜLE ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DUYURU 

1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 

50 TL banknotlar 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. 

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 50 TL banknotlara 

kıyasla, IV. tertip 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan 

Yardımcısı Murat Çetinkaya’ya ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Söz konusu banknotlar üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz 

kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen 

aynıdır. 

I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 ve 10 TL 

banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır. 

Duyurulur. 2520/1-1 
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74

89
90

103

190

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7224 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)

Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin
Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7225 Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik
ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2271)
–– Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve

Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik

–– Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE
–– Organizasyonların Ertelenmesi ile İlgili 2020/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER
–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında

Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar
–– Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği
–– TS ISO 3317 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Kare Başlı Altıgen veya

Silindirik Düz Uçlu Uzatma Parçaları – Güç Tahrikli Lokma Anahtarları İçin Standardı ile
İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2020/27)

–– Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin
Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2020/5)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/3)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)
–– Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi

İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar

KURUL KARARLARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/03/2020 Tarihli ve 8953 Sayılı

Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/03/2020 Tarihli ve 8959 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2020 Tarihli ve 2017/34600 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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