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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN

AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük

endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının

en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması

gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik mevcut, bulundurulması muhtemel, endüstriyel bir

kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşması beklenen tehlikeli maddeleri Ek-1’in Bö-

lüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda bulunduran

alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanır. Ancak; 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı

ve 17 nci maddeler sadece üst seviyeli kuruluşlara uygulanır.

İstisnalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,

b) İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
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c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulun-

dursalar dahi;

1) Tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikle kapsanan kuruluşların sınırlarının dışında ka-

rayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına,

2) Tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru hattıyla taşınmasına,

ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla minerallerin ve hidrokar-

bon bazlı doğal maddelerin aranması ve çıkarılması faaliyetlerine,

d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması

ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlere,

e) Düzenli atık depolama sahalarına,

uygulanmaz.

(2) Ancak bu Yönetmelik;

a) Birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında tehlikeli maddelerin

pompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerine,

b) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli maddelerin kullanıldığı, birinci fıkranın (ç) bendi kap-

samındaki minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin işlenmesi ile ilgili faaliyetlere

ve bu işlemlere ilişkin depolama faaliyetlerine,

uygulanır.

Dayanak

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 9/8/1983 tarihli

ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 29/5/2009 tarihli ve 5902 sa-

yılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hü-

kümlerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 9/12/1996 tarihli ve 96/82/EC sayılı Konsey Direktifine paralel

olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Acil servis hizmetleri: Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluşta ve civarında zararın

en aza indirilmesindeki kolluk güçleri, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik, sivil savunma ve ara-

ma-kurtarma hizmetleri dâhil sağlık ve güvenlik hizmetlerini,

b) Alt seviyeli kuruluş: Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen tehlikeli madde lis-

telerinde, Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3’teki değerlerin altındaki

miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu,

c) Büyük endüstriyel kaza: Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz

gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve/veya insan sağlığı için

anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin

sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın veya patlama olayını,
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ç) Depolama: Tehlikeli maddenin, güvenli bir yerde, gerekli şartlar sağlanmış olarak

kontrol altında tutulması veya stokta bulundurulmasını,

d) Heyet: Güvenlik raporu incelemesi neticesinde yapılacak işlemlere karar veren iş

sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili en az üç iş müfettişinden oluşan heyeti,

e) İşletmeci: İşletme sahibi veya 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanununda belirtilen işveren tanımı kapsamında, bir kuruluşun veya tesisin işletilmesinden

sorumlu ve/veya buradaki teknik işletme hakkında karar verici herhangi bir gerçek veya tüzel

kişiyi,

f) Kantitatif risk değerlendirmesi: Sayısal tabanlı bilimsel metotlarla yapılan risk de-

ğerlendirme metodolojisini,

g) Komisyon: Güvenlik raporlarını incelemek üzere, iş sağlığı ve güvenliği yönünden

teftişe yetkili en az üç iş müfettişinden oluşan komisyonu,

ğ) Kuruluş: Karayolu, demiryolu veya kıta içi suyolu ile ayrılmış iki veya daha fazla

alanın bir bütün olarak değerlendirildiği aynı yerleşkede yer alan ve aynı işletmecinin kontrolü

altında bulunan ortak altyapı veya faaliyetler de dâhil olmak üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Güvenliği Kanununda belirtilen işyeri tanımı kapsamında, tehlikeli maddelerin bulunduğu bir

veya daha fazla tesisin bulunduğu tüm alanı,

h) Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi: Kantitatif risk değerlendirmesi sonucuna

göre senaryo edilen büyük kaza riskinin indirilmesi gereken frekans seviyesini,

ı) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre kirliliği ya da başka zararlı

sonuçların meydana gelme ihtimalini,

i) Tehlike: Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi

etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

j) Tehlikeli madde: Ek-1, Bölüm 1, Sütun1’de listelenen veya Ek-1, Bölüm 2, Sütun

1’de listelenen bir kategori içerisindeki hammadde, ürün, yan ürün, artık ve/veya ara ürün ola-

rak mevcut olan veya endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşabilecek

bir maddeyi veya müstahzarı,

k) Tesis: Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, işlendiği, üretildiği veya depolandığı bir ku-

ruluş içerisindeki teknik ünite ve bu ünitenin işleyişi için gerekli olan teçhizat, yapılar, boru

tesisatı, iş ekipmanları ile birime hizmet eden demiryolu rampa hatlarını, tersaneleri ve dol-

durma-boşaltma rıhtımlarını, platformlarını, şamandıra sistemlerini, yüzen veya sabit dalgakı-

ranları, ambarları veya benzer yapıları,

l) Üst seviyeli kuruluş: Ek-1, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listele-

rinde, Sütun 3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran

kuruluşu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Yükümlülükler

İşletmecinin genel yükümlülüğü

MADDE 6 – (1) İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gel-

mesi durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak

için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) İşletmecinin kuruluş dışındaki uzman kişi veya kurumlardan hizmet alması işlet-

mecinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Bildirimler

MADDE 7 – (1) Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen tehlikeli maddeleri bu-

lunduran veya bulunduracak kuruluşun işletmecisi;

a) Faaliyet halindeki kuruluş için bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren,

b) Kuruluş faaliyete geçmeden önce,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak

bildirimini yapar.

(2) İşletmeci;

a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir

değişiklik olması,

b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki şeklinde değişiklik olması,

c) Uygulanan proseslerde değişiklik olması,

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve-

rilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması,

d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi,

hallerinde yirmi iş günü içerisinde bildirimini günceller.

Kantitatif risk değerlendirmesi

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük

endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değer-

lendirilmesi amacıyla kantitatif metotlarla risk değerlendirmesi yapılır.

(2) Kantitatif risk değerlendirmesinde, büyük kazaya yol açabilecek tehlikeler ve aşa-

ğıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı et-

kileşimleri.

b) Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi.

c) Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu

alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu.

ç) Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması.

d) Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı etki-

leşimleri.

e) Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlen-

dirmesi ve sertifikasyonu.
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f) Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi.

g) Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri.

ğ) Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi.

h) Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları.

ı) İnsan hataları ve güvenilirlik analizi.

(3) İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesinde kullandığı güvenilirlik verisi ile büyük

kaza senaryolarında kullandığı olasılık verilerini, bakım kayıtları, kaza analizleri veya enstrü-

mantasyon güvenlik sertifikasyonu gibi hangi veri bankalarından aldığı konusunda ayrıntılı

bilgi verir.

(4) Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi, hazırlanan risk değerlendirme belgelerini gü-

venlik raporuyla birlikte dijital ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.

(5) Bu madde kapsamında yapılan risk değerlendirmesinde, 29/12/2012 tarihli ve 28512

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeli-

ğinin, bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi

MADDE 9 – (1) İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli

ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme fre-

kansını 1x10-4/yıl seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek zorundadır.

Büyük kaza önleme politika belgesi

MADDE 10 – (1) Alt seviyeli kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-3’te belirtilen

bilgileri içerecek şekilde bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki formatı

ve formattaki bilgileri dikkate alarak kazaların önlenmesi ile ilgili politikasını belirten büyük

kaza önleme politika belgesini hazırlar veya hazırlatır. İşletmeci bu belgeyi Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı bildirim sistemine yükler, aslını ise kuruluşta muhafaza eder.

(2) Büyük kaza önleme politika belgesi;

a) Faaliyet halindeki kuruluşlar için bu maddenin yürürlüğe girmesini müteakiben 6 ay

içerisinde,

b) Kuruluşun, bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik

nedeniyle alt seviyeli bir kuruluş haline gelmesi durumunda;

1) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük tarihini

müteakip bir yıl içerisinde,

2) Söz konusu değişiklik yürürlük tarihinden sonra ise kapsama dahil olduğu tarihi mü-

teakiben bir yıl içerisinde,

c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce,

hazırlanır.

(3) Büyük kaza önleme politika belgesi;

a) Kuruluşta büyük bir kazaya neden olabilecek; kazaya ramak kalma veya kullanılan

prosesin, mevcut tehlikeli maddelerin niteliğinin, miktarının veya depolama şeklinin değişti-

rilmesi,
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b) Ek-3’te belirtilen güvenlik yönetim sisteminde bir değişiklik yapılması durumlarında,

işletmeci tarafından gözden geçirilir ve gerekirse güncellenir.

c) Kuruluşta yapılan güvenlik yönetim sisteminin denetimi esnasında kuruluşta uygu-

lanan güvenlik yönetim sisteminin büyük kaza önleme politika belgesinde belirtilenden farklı

olduğunun tespit edilmesi durumunda geciktirmeksizin, işletmeci tarafından gözden geçirilir

ve güncellenir.

(4) İşletmeci hazırlanan büyük kaza önleme politika belgesinde belirtilen politikayı uy-

gular.

(5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, büyük

kaza önleme politika belgesi ile ilgili bir tebliğ yayımlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Güvenlik Raporu ile İlgili Hususlar

Güvenlik raporu

MADDE 11 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-2’de belirtilen

bilgileri içermek kaydıyla bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki formatı

ve formattaki bilgileri dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır. Güvenlik ra-

poru; kuruluşun, kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtı-

mının yapıldığı, Ek-3’te belirtilen ilkeleri içerecek şekilde kuruluşta uygulanan güvenlik yö-

netim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu bir belgedir.

(2) İşletmeci güvenlik raporunu;

a) Faaliyet halindeki kuruluşlar için bu maddenin yürürlüğe girmesini müteakiben 6 ay

içerisinde,

b) Kuruluşun, bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik

nedeniyle üst seviyeli bir kuruluş haline gelmesi durumunda;

1) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük tarihini

müteakip bir yıl içerisinde,

2) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden sonra ise, kapsama dahil ol-

duğu tarihi müteakiben bir yıl içerisinde,

c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce,

hazırlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Belirtilen sürelerde ku-

ruluşa ait güvenlik raporunun mücbir nedenler haricinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-

lığına ulaşmaması halinde güvenlik raporunun olmadığı kabul edilir.

(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun/olumlu görüş verilmeyen güvenlik raporları

hakkında yeterlilik verilmez.

(4) Güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi;

a) Sadece, güvenlik raporunun bu maddenin on birinci fıkrası uyarınca çıkarılacak teb-

liğdeki formata uygun olup olmadığı ve söz konusu tebliğe göre kuruluş hakkında güvenlik

raporunda istenen asgari bilginin bulunup bulunmadığının tespiti hakkında yapılan incelemedir,

b) Güvenlik raporunun ait olduğu kuruluşun, insan ve çevre açısından sağlığının ve gü-

venliğinin yeterliliği hakkında yapılan bir inceleme değildir,
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c) Kuruluşta denetim yapılmaksızın gerçekleştirilir.
(5) Yeni kurulacak kuruluşun işletmecisi, kuruluşa ait güvenlik raporunda belirtilen bil-

ginin içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi işlemi sonuçlanıncaya kadar kuruluşu işletmeye
açamaz.

(6) Güvenlik raporunda belirtilen bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esastır ve bu
bilginin doğruluğundan işletmeci sorumludur. Güvenlik raporunun içerik ve yeterliliğinin in-
celenmesi, işletmeci tarafından sağlanan bilginin doğru olduğu varsayılarak yapılır.

(7) İşletmeci:
a) Güvenlik raporunu, güncellenen güvenlik raporunu veya güvenlik raporunda eksik

bilgi tespit edilmesi halinde söz konusu eksik bilgiyi bu Yönetmelikte belirtilen süreler içeri-
sinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı ve ıslak imzalı bir nüsha ve bu nüshanın
dijital haldeki üç kopyası olarak gönderir.

b) Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterli bulunduğunun
kendisine bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler.

(8) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;
a) Güvenlik raporunun tamamının incelendiği her durumda bu incelemeyi söz konusu

raporun kendisine ulaşmasını müteakiben dört ay içerisinde,
b) İnceleme sonucu yeterli bulunmayan güvenlik raporuna ilişkin eksik bilginin ince-

lenmesini ise söz konusu eksik bilginin kendisine ulaşmasını müteakiben bir ay içerisinde ta-
mamlar.

(9) İşletmeci; güvenlik raporunun incelenmesi safhasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca yazılı olarak ilâve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi sağlar.

(10) Güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi sonucunda, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından;

a) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde belir-
tilen güvenlik raporu formatına uygun ve söz konusu tebliğe göre güvenlik raporunda istenen
bilgisi tam olan güvenlik raporu yeterli bulunur. Bu durum işletmeciye bildirilir ve yeterli bu-
lunan güvenlik raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne
gönderilir,

b) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde belir-
tilen güvenlik raporu formatına uygun olmaması ve/veya söz konusu tebliğe göre güvenlik ra-
porunda istenen bilgilerin tam olmaması halinde, inceleme işleminde tespit edilen format uy-
gunsuzluğunun ve/veya bilgi eksikliğinin giderilmesi için işletmeciye altmışar iş günü olmak
üzere en fazla iki defa süre verilir. İşletmeciye verilen her altmış iş günlük süre içerisinde iş-
letmecinin, format uygunsuzluğunu ve/veya güvenlik raporundaki eksik bilgiyi gidererek eksik
bilgiyi veya eksik bilgiyi de içeren güvenlik raporunun son halinin tümünü Bakanlığa ulaştır-
ması zorunludur. Bu altmış iş günlük süreler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işlet-
meciye yaptığı bildirimin tebligat tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. İşletmeciye
verilen süre sonunda;

1) Güvenlik raporunun incelenmesi sonucunda, işletmecinin format uygunsuzluğunu
ve/veya bilgi eksikliğini giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, güvenlik raporu yeterli bu-
lunur. Bu durum işletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan güvenlik raporu Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilir.
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2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca en fazla iki defa süre verilmesine rağmen
güvenlik raporundaki format uygunsuzluğunun giderilmemesi, eksik bilginin gönderilmemesi
veya gönderilen bilginin eksik olması durumunda, güvenlik raporu yetersiz bulunur ve kuru-
luşta iş tamamen durdurulur.

(11) İşletmeci tarafından kuruluşa ait güvenlik raporunun gönderilmemesi veya kuru-
luşun güvenlik raporunun olmadığının tespit edilmesi halinde, kuruluşta iş tamamen durdurulur.

(12) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güvenlik
raporu ile ilgili bir tebliğ yayımlar.

Güvenlik raporunun güncellenmesi veya güncellenerek tekrar gönderilmesi

MADDE 12 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 11 inci madde gereği ya-
pılan inceleme sonucunda yeterli bulunan güvenlik raporu;

a) Kuruluşta büyük endüstriyel kazaya neden olabilecek;
1) Kazaya ramak kalma,
2) Kullanılan prosesin, mevcut tehlikeli maddelerin niteliğinin, miktarının veya depo-

lama şeklinin değiştirilmesi halinde,
b) Ek-3’te belirtilen güvenlik yönetim sisteminde bir değişiklik yapılması durumlarında

işletmeci tarafından tehlikeler değerlendirilerek gecikmeksizin,
c) Kuruluşta yapılan güvenlik yönetim sisteminin denetimi esnasında, kuruluşa ait gü-

venlik raporunun veya güvenlik raporunun güncellenmesine ilişkin ek bilginin kuruluştaki du-
rumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde,

işletmeci tarafından gözden geçirilir ve güncellenir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar sonucunda güvenlik raporunda

güncelleme yapılması halinde, sadece güncellemeye ilişkin ek bilgi Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığına ait kayıt ve bildirim sistemine yüklenir.

(3) İşletmeci güvenlik raporunu, birinci fıkrada belirtilen durumlarda yapılan güncel-
lemeleri de kapsayacak şekilde, yeterli bulunduğu tarihten itibaren her beş yıllık süre içerisinde
günceller ve beş yıllık sürenin bitiminden itibaren yirmi iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığına gönderir. Belirtilen sürede kuruluşa ait güvenlik raporunun mücbir nedenler
haricinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaşmaması halinde güvenlik raporunun
olmadığı kabul edilir. Beş yıllık süre sonunda güncellenen güvenlik raporu hakkında 11 inci
madde uyarınca işlem yapılır.

(4) İşletmeci tarafından güncellenen güvenlik raporu ile güvenlik raporunun güncel-
lenmesine ilişkin ek bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esastır ve bu bilginin doğruluğun-
dan işletmeci sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Acil Durum Planları

Dâhili acil durum planı

MADDE 13 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-4, Kısım 1
ve Kısım 2’de belirtilen bilgileri içermek kaydıyla, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çı-
karılacak tebliğdeki formatı ve formattaki bilgileri dikkate alarak bir dâhili acil durum planı
hazırlar veya hazırlatır.
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(2) İşletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunduğunun

kendisine bildirilmesinden itibaren otuz iş günü içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve

Şehircilik Bakanlığına gönderir. Belirtilen sürede kuruluşa ait acil durum planının Çevre ve

Şehircilik Bakanlığına ulaşmaması halinde dâhili acil durum planının olmadığı kabul edilir.

(3) İşletmeci, dâhili acil durum planının hazırlanması konusunda 17 nci maddenin bi-

rinci fıkrasında belirtilen alanda yer alan tesis yetkilileri, acil servis hizmetlerini yürüten bi-

rimler, ilgili Valilik, kuruluşun Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alması durumunda Organize

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, kuruluşun Endüstri Bölgesi içinde yer alması durumunda Endüstri

Bölgesi İşletme Müdürlüğü ile bilgi ve görüş alışverişinde bulunur.

(4) Kuruluşta muhtemel bir kontrol kaybı sonrası kıyı ve/veya deniz kirliliği olasılığının

öngörülmesi halinde, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz

Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve

Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin

üçüncü fıkrasına istinaden onaylanmış kıyı tesisi acil müdahale planları sadece kıyı ve/veya

deniz kirliliğine müdahale etme bakımından geçerli sayılır. Kuruluşlar, bahse konu hususu dâ-

hili acil durum planlarında belirtirler.

(5) Dâhili acil durum planları içerik ve yeterlilik açısından Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığınca incelenir. Acil durum planlarının içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi;

a) Dâhili acil durum planının bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak teb-

liğdeki formata uygun olup olmadığı ve söz konusu tebliğe göre kuruluş hakkında dâhili acil

durum planında istenen asgari bilginin bulunup bulunmadığının tespiti hakkında yapılan bir

inceleme olup, acil durum önlemlerinin yeterliliği hakkında yapılan bir inceleme değildir,

b) Kuruluşta denetim yapılmaksızın gerçekleştirilir.

(6) Dâhili acil durum planında belirtilen bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esas

olup bu bilginin doğruluğundan işletmeci sorumludur. Dâhili acil durum planının içerik ve ye-

terliliğinin incelenmesi, işletmeci tarafından sağlanan bilginin doğru olduğu varsayılarak ya-

pılır.

(7) İşletmeci:

a) Dâhili acil durum planını, güncellenen dâhili acil durum planını veya dahili acil du-

rum planında eksik bilgi tespit edilmesi halinde, söz konusu eksik bilgiyi Çevre ve Şehircilik

Bakanlığına yazılı ve ıslak imzalı bir nüsha ve bu nüshanın dijital haldeki dört kopyası olarak

gönderir.

b) Dâhili acil durum planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeterli bulunduğunun

kendisine bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler.

(8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;

a) Dâhili acil durum planının tümünün incelendiği durumlarda bu incelemeyi söz ko-

nusu planın kendisine ulaşmasını müteakiben dört ay içerisinde,

b) İnceleme sonucu yeterli bulunmayan dâhili acil durum planına ilişkin eksik bilginin

incelenmesini ise söz konusu eksik bilginin kendisine ulaşmasını müteakiben bir ay içerisinde

tamamlar.
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(9) İşletmeci, dâhili acil durum planının incelenmesi safhasında Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca yazılı olarak ilâve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi sağlar.

(10) Dâhili acil durum planının içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi sonucunda,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından;

a) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde belir-

tilen dâhili acil durum planı formatına uygun ve söz konusu tebliğe göre dâhili acil durum pla-

nında istenen bilgisi tam olan dâhili acil durum planı yeterli bulunur. Bu durum işletmeciye

bildirilir ve yeterli bulunan dâhili acil durum planı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına,

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve kuruluş Organize Sanayi Bölgesinde ise Organize Sa-

nayi Bölgesi Müdürlüğüne, kuruluşun Endüstri Bölgesi içinde yer alması durumunda Endüstri

Bölgesi İşletme Müdürlüğüne gönderilir,

b) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde belir-

tilen dâhili acil durum planı formatına uygun olmaması ve/veya söz konusu tebliğe göre dâhili

acil durum planında istenen bilgilerin tam olmaması halinde, inceleme işleminde tespit edilen

format uygunsuzluğunun ve/veya bilgi eksikliğinin giderilmesi için işletmeciye altmışar iş

günü olmak üzere en fazla iki defa süre verilir. İşletmeciye verilen her altmış iş günlük süre

içerisinde işletmecinin, format uygunsuzluğunu ve/veya dâhili acil durum planındaki eksik bil-

giyi gidererek eksik bilgiyi veya eksik bilgiyi de içeren dâhili acil durum planının son halinin

tümünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ulaştırması zorunludur. Bu altmış iş günlük süreler,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının işletmeciye yaptığı bildirimin tebligat tarihini izleyen günden

itibaren işlemeye başlar. İşletmeciye verilen süre sonunda;

1) Dâhili acil durum planının incelenmesi sonucunda, işletmecinin format uygunsuz-

luğunu ve/veya bilgi eksikliğini giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, dâhili acil durum planı

yeterli bulunur. Bu durum işletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan dâhili acil durum planı Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve kuruluş Orga-

nize Sanayi Bölgesinde ise Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne, kuruluş Endüstri Bölge-

sinde ise Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca en fazla iki defa süre verilmesine rağmen dâhili

acil durum planındaki format uygunsuzluğunun giderilmemesi, eksik bilginin gönderilmemesi

veya gönderilen bilginin eksik olması durumunda 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu

hükümleri uygulanır.

(11) İşletmeci tarafından kuruluşa ait dâhili acil durum planının gönderilmemesi veya

kuruluşun dâhili acil durum planının olmadığının tespiti halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu

hükümleri uygulanır.

(12) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, acil durum planlarıyla ilgili Başbakanlık Afet ve

Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşünü alarak bir tebliğ yayımlar.
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Harici acil durum planı

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üst seviyeli kuruluşlarla ilgili olarak,

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Ek-4, Kısım 1 ve Kısım 3’te belirtilen bilgilerden az ol-

mamak şartı ile 13 üncü maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen tebliği dikkate alarak bir harici

acil durum planı hazırlar veya hazırlatır.

(2) İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını 6 ay

içerisinde hazırlar.

(3) İşletmeci, harici acil durum planının hazırlanması için İl Afet ve Acil Durum Mü-

dürlüğünün isteyebileceği herhangi bir ek bilgiyi talep edilen süre içerisinde sağlar.

(4) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum planının hazırlanması konu-

sunda;

a) İşletmecilerle görüş alışverişinde bulunur,

b) Gerek görmesi halinde acil servis hizmeti yürüten birimlerden, Organize Sanayi Böl-

gesi Müdürlüklerinden, Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüklerinden, komşu illerin İl Afet ve

Acil Durum Müdürlüklerinden ve harici acil durum planının kapsadığı mülki idarelere bağlı

kurum ve kuruluşlardan bilgi alır.

(5) Harici acil durum planı taslağı kamunun bilgilenmesi ve görüşlerini verebilmesi

için en az 30 gün süreyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kamunun erişimine açık

hâle getirilir.

(6) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları uya-

rınca alınan görüşleri de dikkate alarak harici acil durum planına son şeklini verir ve bu planın

birer nüshasını Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Çevre ve Şehircilik

Bakanlığına gönderir.

Acil durum planlarının gözden geçirilmesi ve tatbik edilmesi

MADDE 15 – (1) İşletmeci, üç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını gözden

geçirir, gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis hizmetleri yürüten

birimlerin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.

(2) Üç yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum

planını gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını, işletmeci ve acil servis

hizmetleri yürüten birimlerle işbirliği hâlinde yapar.

Acil durum planlarının uygulanması

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik gereği dâhili acil durum planını hazırlamış olan iş-

letmeci, büyük bir kaza veya niteliği itibariyle büyük bir kazaya yol açması beklenebilecek

kontrolsüz bir olay meydana geldiği zaman, bu planı gecikmeksizin uygular. Böyle bir durum

halinde ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, dâhili acil durum planının yetersiz kaldığı

veya yetersiz kalabileceğini öngördüğü durumlarda, hazırladığı harici acil durum planını ge-

cikmeksizin uygular.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kamunun bilgilendirilmesi

MADDE 17 – (1) 11 inci maddenin uygulandığı kuruluşun işletmecisi, dâhili acil du-

rum planının yeterli bulunduğunun tebliğ edilmesini müteakip otuz gün içinde kuruluşunda ol-

ması muhtemel kazalar, alınan güvenlik tedbirleri ve büyük bir kaza olması durumunda yapıl-

ması gerekenler hakkında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenen etki alanı

içinde yer alan tüm kişilere, kamu ve özel sektör kuruluşlarına en uygun yöntemleri kullanarak

bilgi verir.

(2) İşletmeci birinci fıkrada belirtilen bilgiyi kamuya açık hale getirir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgi, Ek-5’te belirtilenlerden az olmamak şartı ile bu mad-

denin altıncı fıkrasında belirtilen rehber dikkate alınarak hazırlanır.

(4) İşletmeci, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca istenen bilgiyi hazırlarken, İl Afet

ve Acil Durum Müdürlüğüne ve uygun gördüğü diğer kişilere danışır. Bu bilginin doğruluğu,

yeterliliği ve şeklinden işletmeci sorumludur.

(5) İşletmeci büyük bir kazaya neden olabilecek şekilde tehlikeli maddelerin niteliğinin

veya miktarının, kuruluşun veya depolamanın değişmesi hâlinde veya bu durumlar oluşmasa

dahi beş yılı aşmayan aralıklarla, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri gözden ge-

çirir ve gerekirse günceller.

(6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamunun

bilgilendirilmesi hakkında rehber hazırlar.

Büyük bir kaza sonrasında işletmeci tarafından sağlanması gereken bilgiler

MADDE 18 – (1) İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde, müm-

kün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakileri yerine getirir:

a) Valilik ve ilgili belediye başta olmak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yöne-

timi Başkanlığını, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ve Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını bu kazadan derhal haberdar eder ve kaza ile ilgili aşağıdaki

bilgileri sağlar:

1) Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.

2) İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.

3) Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan

mevcut verileri.

4) Alınan acil durum önlemleri.

b) Kuruluş sınırları içerisinde meydana gelen büyük bir kaza, Ek-6’da verilen Büyük

Endüstriyel Kaza Bildirim Kriterleri’nden en az birini sağlıyorsa işletmeci tarafından bu fık-

ranın (c) bendinde belirtilen form doldurulur.

c) İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip altmış gün içeri-

sinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük Endüstriyel Kazaları Bildirme/Rapor Etme

Formunu doldurarak elektronik olarak sisteme yükler.
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Domino etkisi

MADDE 19 – (1) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, güvenlik raporlarındaki bilgileri

kullanarak, kuruluşların konumu ve bulundurduğu tehlikeli maddeler nedeniyle büyük kaza

ihtimalinin veya sonuçlarının artabilecek olması durumunu dikkate alarak, kuruluş gruplarını

tayin eder.

(2) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca tayin edilen

bir gruptaki kuruluşların işletmecilerine aynı grup içindeki diğer kuruluşların isim ve adreslerini

bildirir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca tayin edilen bir gruptaki herhangi bir kuruluşun

işletmecisi;

a) Gruptaki diğer kuruluşların işletmecilerine büyük kaza önleme politika belgelerin-

deki, güvenlik yönetim sistemlerindeki, güvenlik raporlarındaki ve dâhili acil durum planla-

rındaki büyük bir kazanın oluşturacağı tüm tehlikelerin doğasının ve büyüklüğünün dikkate

alınmasını sağlayacak şekilde uygun bilgi alışverişini sağlar.

b) 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası ve 17 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde

kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için diğer kuruluşların işletmecileriyle işbirliği ya-

par.

(4) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgi

alışverişi ve işbirliğinin yapılmasını sağlar.

(5) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bu maddenin

birinci fıkrası uyarınca belirlenmiş kuruluş veya kuruluş grupları hakkında bilgi verir.

Bildirim ve kayıt sistemi

MADDE 20 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aşağıdaki bilgileri içeren bir kayıt sis-

temi kurar ve sistemin devamlılığını sağlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığının sistemdeki tüm bilgilere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi

Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin ise sistemdeki bilgilerden afet ve acil

durum hizmetlerini yürütebilmesi için gerekli olanlarına erişimini sağlar.

a) 7 nci maddeye göre yapılan bildirimler.

b) Hazırlanan veya güncellenen büyük kaza önleme politika belgesi.

c) Hazırlanan veya güncellenen güvenlik raporları veya güvenlik raporlarının güncel-

lenmesine ilişkin ek bilgi.

ç) Hazırlanan veya güncellenen dâhili acil durum planları veya dahili acil durum plan-

larının güncellenmesine ilişkin ek bilgi.

d) 18 inci madde uyarınca gönderilen kaza bilgileri.

e) 19 uncu maddenin birinci fıkrası ile tayin edilen kuruluşları veya kuruluş grupları.

Gizlilik

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak güvenlik raporları ve dâhili

acil durum planlarının hangi bölümlerinin gizli olarak kabul edileceği bu Yönetmeliğin 11 inci

ve 13 üncü maddeleri uyarınca çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.
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Saha denetimleri
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren kuruluşların denetimleri, koordi-

nasyon içinde hazırlanan bir denetim planına/programına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve/veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından programlı ve program dışı denetimler
yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulunduru-
larak denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde, üst seviyeli kuruluşların yılda
en az bir kez denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

(3) Her denetimi takiben, bir denetim raporu hazırlanır.
(4) Denetimlerde, işletmeci tarafından büyük kazaları önlemek ve bu kazaların insan

ve çevreye olan zararlarını sınırlandırmak için güvenlik yönetim sisteminde proses güvenliğine
ilişkin teknik ve organizasyonel önlemlerin alınıp alınmadığı ve bu Yönetmelik kapsamındaki
diğer yükümlülüklerin işletmeci tarafından yerine getirilip getirilmediği denetlenir. Güvenlik
yönetim sisteminin denetimi esnasında güvenlik raporu, dâhili acil durum planı ve büyük kaza
önleme politika belgesi de dikkate alınır.

(5) Denetim planına göre yapılan programlı denetimlerde, her bir kuruluşta, Ek-3’te
belirtilen güvenlik yönetim sisteminin unsurlarının tamamı kademeli olarak denetlenir. Yapılan
her bir programlı denetimde, söz konusu unsurlardan bir veya birden fazlası denetlenir. Gü-
venlik yönetim sistemi unsurlarının tamamının denetiminin 6 yıl içerisinde tamamlanması esastır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir kuruluşta büyük kaza olması durumunda ve ince-
lemenin gerekli görüldüğü hallerde yapılan plansız/program dışı denetimlerde;

a) Kazanın analizi yapılarak kazanın meydana geliş sebeplerini ve gelecekte benzer ka-
zaların meydana gelmemesi için alınması gereken tedbirleri tespit etmeye yönelik inceleme-
lerde bulunulur,

b) Benzer kazaların meydana gelmemesi için işletmeciden gerekli tedbirlerin alınması
istenir,

c) Bu kuruluşun üst seviyeli bir kuruluş olması durumunda acil durum planlarının uy-
gulanıp uygulanmadığı denetlenir,

ç) İşletmecinin 18 inci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediği
kontrol edilir.

(7) Bu madde kapsamında yapılan denetimler bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluş-
larda yapılan saha denetimlerini ifade eder.

(8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimler
ile ilgili bir tebliğ çıkarır.

İdari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptırımlar
MADDE 23 – (1) Saha denetimlerinde;
a) Çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir hususun tespit edilmesi durumunda, Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kuruluşta iş tamamen veya kısmen durdurulur.
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tes-

pit edilmesi halinde, söz konusu aykırılığın giderilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere ve
bir yılı aşmamak kaydı ile süre verilebilir. Faaliyet; süre verilmemesi halinde derhal, süre ve-
rilmesi durumunda bu süre sonunda aykırılık düzeltilmez ise kısmen veya tamamen, süreli
veya süresiz olarak durdurulur. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike oluşturan faaliyetler
süre verilmeksizin durdurulur.
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(2) Üst seviyeli bir kuruluşun güvenlik raporunun olmaması, incelenmek üzere gönde-

rilmemesi veya yetersiz bulunması durumlarında kuruluşun tamamında iş durdurulur. Durdur-

maya ilişkin olarak aşağıda belirtilen usuller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından

uygulanır:

a) Güvenlik raporu inceleme komisyonu bu fıkrada belirtilen durumların tespiti halinde,

tespitin yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde komisyon tarafından kuruluşta işin

durdurulmasını gerektiren tespitleri içeren ve komisyonun durdurma kararını belirten bir tutanak

düzenler. Bu tutanak, düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde karara ilişkin sekretarya

işlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili durdurma heyetine gönderilir.

b) Durdurma heyeti, güvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen işin durdurulması

kararını, tutanağa ilişkin maddi hataların incelenmesi durumu saklı kalmak koşuluyla, söz ko-

nusu kararın kendisine ulaşmasını müteakiben üç iş günü içinde ilgili Valiliğe gönderir. Dur-

durma heyetinin tutanakta maddi hata tespit etmesi halinde, tutanak işleme konulmadan gü-

venlik raporu inceleme komisyonuna iade edilir.

c) İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine getirilir.

Kuruluşun tamamında iş durdurulur ve kuruluş mülki idare amirinin emriyle mühürlenir. Du-

rumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bir nüshası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının

ilgili birimine gönderilir.

ç) İşletmeci, işin durdurulmasına sebep olan güvenlik raporunun olmaması veya gü-

venlik raporunun incelenmek üzere gönderilmemesi veya gönderilen güvenlik raporunun ye-

tersiz bulunması durumunun giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebini di-

lekçeyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine iletir. İşletmeci, taahhüdünü,

güvenlik raporuyla ilgili yapacağı çalışma planını ve bu çalışmayla ilgili gerekli bilgileri bir

dosya halinde dilekçeye ekler. Hazırlanan dosya ıslak imzalı ve dijital ortamda ayrıntılı olarak

dilekçe ekinde verilir.

d) İşletmecinin mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebi, ilgili durdurma heyetine in-

tikal ettirilir. Heyet, talebi dilekçe ve eklerinde bulunan bilgiler ışığında değerlendirir ve kara-

rını beş iş günü içerisinde verir. Gerektiğinde işletmeciden ek bilgi talep edilebilir.

e) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki idare ami-

rine gönderilir. Mülki idare amiri, belirtilen şartlarda ve süreyle çalışma yapılabilmesi için mü-

hürlerin geçici olarak sökülmesini ve durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesini sağlar. Dü-

zenlenen tutanağın bir nüshası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine gön-

derilir.

f) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin durdurma heyetince uygun görülmemesi

halinde bu karar işletmeciye bildirilir.

g) Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyerinin tekrar

mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini sağlar.

ğ) İşin durdurulduğu kuruluştaki durdurmaya sebep hususları gidermeye yönelik olarak,

işletmeci tarafından hazırlanan güvenlik raporu yazılı ve ıslak imzalı bir nüsha ve dijital halde

üç nüsha olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine gönderilir.
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h) İşveren tarafından hazırlanan güvenlik raporu, güvenlik raporu inceleme komisyonu

tarafından içerik ve yeterlilik açısından kırk beş iş günü içerisinde incelenir.

ı) İnceleme sonucunda güvenlik raporunun yeterli bulunması halinde;

1) Durdurma kararına neden olan hususların giderildiği ve durdurmanın kaldırılması

kararını belirten bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak düzenlendiği tarihi takip eden iki iş günü

içinde, karara ilişkin sekretarya işlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili durdurma heyetine

gönderilir,

2) Durdurma heyeti, güvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen durdurmanın kal-

dırılması kararını, tutanağa ilişkin maddi hataların incelenmesi durumu saklı kalmak koşuluyla,

söz konusu kararın kendisine ulaşmasını müteakiben iki iş günü içinde ilgili valiliğe ve işlet-

meciye gönderir. Söz konusu karar mülki idare amiri tarafından yerine getirilir. Ayrıca, yeterli

bulunan güvenlik raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum

Yönetimi Başkanlığına gönderilir.

i) İnceleme sonucunda güvenlik raporunun yetersiz bulunması halinde;

1) Durdurma kararına neden olan hususların giderilmediği ve durdurmanın devamının

belirtildiği bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak düzenlendiği tarihi takip eden iki iş günü içinde,

ilgili durdurma heyetine gönderilir.

2) Durdurma heyeti, güvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen durdurmanın de-

vamı kararını, tutanağa ilişkin maddi hataların incelenmesi durumu saklı kalmak koşuluyla,

söz konusu kararın kendisine ulaşmasını müteakiben iki iş günü içinde ilgili işletmeciye bildirir.

(3) Bu Yönetmelikte tanımlanan hususlara aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu

ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük

Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceki bildirimler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetme-

liğin 7 nci maddesine istinaden yapılmış bildirimler bu Yönetmeliğin eklerinde bildirimi ge-

rektirecek bir değişiklik yapılıncaya kadar bu Yönetmeliğe göre yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesi yayımı tarihinde,

b) 9 uncu maddesi ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 1/1/2017 tarihinde,

c) 24 üncü maddesi 1/1/2014 tarihinde,

ç) Diğer maddeleri ise 1/1/2016 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile

Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
GÖREV YERLERİ İTİBARIYLA VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Görev
Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Fiilen çalışma: Ek-1 sayılı listede yer alan Grup Başkanlıkları için belirlenmiş sü-
relerin tamamının, 8 inci maddede belirtilen süreler hariç, fiilen o Grup Başkanlıklarında veya
yetki alanlarındaki yerlerde tamamlanması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “alt bölgelere veya en fazla iki üst bölgeye” ibaresi “bölgelere”, (d) bendinde yer alan
“Ocak ve Temmuz” ibaresi “Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim” şeklinde, (f) bendinin birinci
cümlesi ile (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağı-
daki (h) bendi eklenmiştir.

“Bulunulan hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, sırasıyla
üst bölgelerdeki zorunlu çalışma süresinden sayılır.”

“e) Zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle görev-
lendirmeler ile isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle görevlendirmelere ilişkin sürelerin hesa-
bında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Ancak zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle
yer değiştirmeye tabi olan ve Ağustos ayı içerisinde Grup Başkanlıklarındaki görevlerine baş-
layanlardan, bulundukları Grup Başkanlıklarında bir yıl daha kalmak istediklerini zorunlu yer
değiştirmeye tabi oldukları yılın Mart ayı içerisinde Başkanlığa bildirenler, bulundukları Grup
Başkanlıklarında bırakılırlar. Çalışılan hizmet bölgelerinde 30 gün veya daha az açık süresi
bulunanlar, o hizmet bölgesindeki sürelerini tamamlamış sayılırlar.”

“h) Bu Yönetmelikteki sürelerin hesaplanmasında bir yıl 365 gün olarak dikkate alınır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklen-

miştir.
“(4) Bu madde kapsamında belirlenen kontenjanlara göre yapılan görevlendirmeler

sonrasında herhangi bir nedenle yapılacak görevlendirme iptalleri nedeni ile boşalacak kon-
tenjanlar için ayrıca bir görevlendirme yapılmaz ve yapılan görevlendirmelerde değişiklik ya-
pılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
geçen “Kardeşine” ibaresi “Anne, baba veya kardeşlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “olay ta-
rihinden itibaren altı ay içinde yer değiştirme talebinde bulunabilirler” ibaresi “(a) ve (c) bent-
leri kapsamında yer alanlar olay tarihinden itibaren altı ay içinde, (b) bendi kapsamında yer
alanlar ise süre şartı olmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabilirler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Başkanlık, tercihlerin bilgi işlem altyapısı üzerinden yapılması ve tercihlerin değerlendiril-
mesinde ihtiyaç duyulan diğer bilgilerin bilgi işlem altyapısı üzerinden alınmasını zorunlu hale
getirmeye yetkilidir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkralarındaki

“15” ibareleri “12”, birinci fıkrasındaki “bu Yönetmelikte belirlenen en az üç bölgede zorunlu

çalışma süresini tamamlamak ve bunlardan ikisinin dördüncü ve beşinci bölge olması” ibaresi

“dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamaları”, üçüncü

fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Beşinci hizmet bölgesi için belirlenen zorunlu hizmet süresini aşan ve fiilen çalı-

şılan süreler, talep edilmesi halinde bu madde kapsamında dördüncü hizmet bölgesi için fiilen

çalışma olarak dikkate alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına “ilk görevlendi-

rilmeleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere, “görevlendirme öncesinde Başkanlıkça belirlenen

tarihe kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yeniden intibak talebi

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 23 üncü maddeden yararlanmak isteyen Vergi Müfettişleri,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, dâhil oldukları Grup Başkan-

lıkları aracılığı ile Başkanlığa yazılı olarak başvurarak intibak işlemlerinin yapılmasını talep

edebilirler.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

VERGİ DENETİM KURULU PERFORMANS DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin 6 ncı mad-

desinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş;

ikinci fıkrada yer alan “Yıllık izin ve raporlu gün sayıları” ibaresi “Aylıksız izinler” şeklinde

ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“Vergi Müfettiş Yardımcılarında 90 günlük süre, yardımcılık dönemi itibarıyla dikkate alınır.”

“Ancak Vergi Müfettiş Yardımcılarından, birinci yılın sonunda performans değerlendirmesine

göre başarılı sayılmak için gerekli performans puanını alamayanlar veya yetki sınavında başarılı

olamayanlar veya yetki sınavına özürsüz olarak girmeyenler, performans değerlendirmesine

göre başarısız sayılır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

16/6/2012 28325
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“(4) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık dönemi, üçüncü fıkrada yer alan başa-

rısız olma durumları hariç, Vergi Müfettiş Yardımcılığına başlanıldığı ilk günden yeterlik yazılı

sınavı öncesi tüm değerlendirmelerin ve yapılan işlere ilişkin veri girişlerin yapılıp onaylan-

masının Başkanlıkça istenildiği tarihe kadar olan süreyi ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özel

eğitim veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Temel eğitim seminer notunun değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Sınavlardaki başarı derecesine göre yapılacak performans değerlen-

dirmesinde, Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim seminer notunun %15'i EK:3’de,

%35’i EK:7’de yer alan formlarda dikkate alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Hizmet içi eğitim sınav notunun %10’u EK:3’de, %25’i EK:7’de yer alan form-

larda dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Refakat değerlendirme notunun %10’u EK:3 ve EK:7’de yer alan formlarda dik-

kate alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özel

eğitim notu veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 9, 10 ve 11 inci maddelerde yer alan eğitimlerden ve refakat değerlendirmesinden

alınan notlar ile eğitimlere eğitici olarak katılanların eğitim sonunda ayrıca düzenlemek suretiyle

her bir Vergi Müfettiş Yardımcısı hakkındaki değerlendirmesini içeren ve 100 tam puan üze-

rinden verilen puanların %15’i ve Başkanlığın değerlendirmesini içeren ve 100 tam puan üze-

rinden ayrı ayrı verilen puanların %5’inin dikkate alınması suretiyle hesaplanan ve Vergi Mü-

fettiş Yardımcısının birinci yılına ilişkin başarı derecesini ölçen not, EK:7'de yer alan forma

aktarılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkan-

lığa gönderilir” ibaresi “Vergi Müfettiş Yardımcılarının değerlendirme sonuçları ise Başkanlıkça

belirlenecek tarihe kadar veri girişleri yapılarak onaylanır” şeklinde; üçüncü fıkrasında yer

alan “EK:1 ve EK:2’de” ibaresi, “EK:1, EK:2 ve EK:7’de” şeklinde; dördüncü fıkrasında yer

alan “tarihten itibaren bir ay içerisinde Başkanlığa gönderilir” ibaresi “ayrılma tarihi itibarıyla

veri girişleri yapılarak onaylanır” şeklinde; beşinci fıkrasında yer alan “Başkanlığa gönderilir”

ibaresi “veya ayrılma tarihi itibarıyla veri girişleri yapılarak onaylanır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Baş-

kanlığa” ibaresi “Grup Başkanlığına” şeklinde ve “Başkanlık” ibaresi “Grup Başkanlığı” şek-

linde değiştirilmiştir.
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasının sonuna “İhbar ve

İnceleme Taleplerini Değerlendirme Komisyonu Üyeleri, karara bağladıkları şikayet ya da

ihbar dilekçesi başına 0,02 puan alırlar. Ancak bu fıkra gereğince alınacak puanlar toplamı bir

takvim yılı için 100 puanı geçemez.” ibaresi eklenmiş; yedinci fıkrasında geçen “özel eğitim

sınav komisyonunda yer alanlar 5,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrasında yer

alan “Özel eğitim” ibaresi “Uyum eğitimi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Vergi Müfettiş Yardımcılarından, birinci yılın sonunda performans değerlendirme-

sine göre başarılı sayılmak için gerekli performans puanı olan 70 puanı alamayanlar, birinci

yılın sonunda performans değerlendirmesine göre başarısız sayılırlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşa-

ğıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu kapsamda Başkanlık, elektronik ortamda oluşturduğu dosyalara ilişkin olarak Grup Baş-

kanlıklarından ya da ilgililerden istediği her türlü belge, form ve benzeri dokümanların, belir-

leyeceği kurumsal e-posta adresine gönderilmesini isteyebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) İtirazlar, itiraz edilen konu Grup Başkanlığının değerlemelerinden kaynaklanıyorsa

doğrudan Grup Başkanlığına; Başkanlığın değerlemelerinden kaynaklanıyorsa Grup Başkan-

lıkları kanalıyla Başkanlığa yapılır. Grup Başkanlığının değerlendirmelerine ilişkin itirazlarda,

Grup Başkanlığı itiraza konu olan hususa ilişkin görüşünü de belirten bir yazı ile birlikte; Baş-

kanlığın değerlendirmelerine ilişkin itirazlarda ise Grup Başkanlığı doğrudan itirazı Başkanlığa

intikal ettirir. İtiraz edilen konu Başkanlık tarafından değerlendirilir. Başkanlık, yapılan itirazlar

hakkında değerleyicilerden yazı ile veya elektronik posta ile görüş sorabilir. Değerleyiciler 15 gün

içerisinde görüşlerini Başkanlığa bildirirler. Başkanlık, gelen görüş çerçevesinde inceleme

yapılmasına lüzum görmez ise 15 gün, inceleme yapılmasına lüzum görmesi halinde ise ince-

leme sonucunun Başkanlığa geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgiliye sonucu bildirir.

Grup Başkanlıkları, Başkanlığa gönderilmesi gereken itiraz dilekçelerini en fazla beş iş günü

içerisinde Başkanlığa gönderirler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ataması yapılmış olan Vergi Müfettiş Yardımcılarının değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 31/12/2013 tarihi itibarıyla ataması yapılan Vergi Müfettiş

Yardımcıları için EK:7’de yer alan form ve bu forma ilişkin puanlamalar kullanılmaz, bunlar

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlere tabidirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK:3’ünde yer alan “A- ÖZEL EĞİTİM NOTU”

ibaresi ile başlayan satır yürürlükten kaldırılmış ve “AÇIKLAMALAR” kısmının birinci mad-

desinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- B satırının “Değerlendirme Sonucu” sütununa, “Not” sütununda yer alan sayının,

%15'i yazılacaktır.

30 Aralık 2013 – Sayı : 28867 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31



MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe ekteki EK:7 eklenmiştir.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri

Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra-

sında yer alan “1/1/2014” ibaresi “1/1/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/12/2011 28158 (3. Mükerrer)
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TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığından:
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2013/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci

maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli ka-

ğıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedel-

lerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıt-

ların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşa-

ğıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2014 tarihinden itibaren muhasebe bi-

rimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından

yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlen-

dirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hüküm-

lerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığından:
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 10)

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına
ihtiyaç duyulmuştur.

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun(1) 39 uncu maddesinin üçün-
cü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu
tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus
olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı
internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklik-
leri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla
ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(2) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dik-
kate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi
bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarı-
mına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim
veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile
operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon
lira), 9 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği(3) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hü-
kümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2013 yılı için 39,00 TL olarak
belirlenmişti.

19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430 Sıra No.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2013 yılı için %3,93 olarak tespit edil-
miştir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2014 tarihinden itibaren 40,00 TL olarak
uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.
—————————————
(1) 23/7/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 31/12/2012 tarihli ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

—— • ——
Maliye Bakanlığından

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 43

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan

vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden
değerleme oranında artırılır." hükmüne, 

Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarla-
rında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne 

yer verilmiştir.
2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edil-

miş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin,

197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki
gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı

tarifeye göre vergilendirilir.
——————————
1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığından:
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO: 43)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden ya-
rarlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi ol-
duğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metre-
küp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri
ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye
göre alınacağı ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların
her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarla-
rının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç)
olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bu-
lunmaktadır.

Buna göre; 1/1/2014 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan
binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp

başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplana-
caktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını
belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş
su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili
tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar
üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir be-

lediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygula-
nacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik
Vergisi 

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi
tarifesi aşağıda yer almaktadır.

———————————
(1) 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir

belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi
tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak
olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması 
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, “Bakanlar Ku-

rulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü
ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itiba-
rıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü
yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için be-
lirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada
öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli
olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan
belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak su-
retiyle metreküp başına 9 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan bi-
nalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. 

Tebliğ olunur.
——————————
(3) 26/12/2005 tarihli ve 26035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığından:
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 45)

1. İstisna Tutarları
Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) “İstisnalar” başlıklı

4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uy-
gulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi
Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak sure-
tiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmü
yer almaktadır.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç)
olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bu-
lunmaktadır.

Buna göre; 1/1/2014 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b),
(d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

• Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 146.306 TL
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 292.791 TL),

• İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.371 TL,
• Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları

Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans
oyunlarından kazanılan ikramiyelerde 3.371 TL, 

olarak dikkate alınacaktır.
2. Vergi Tarifesi Matrah Dilim Tutarları 
7338 sayılı Kanunun “Nispetler” başlıklı 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi

tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uya-
rınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesap-
lanan dilim tutarlarının % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” hükmüne yer verilmiş-
tir.

Buna göre, 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesinin matrah
dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edil-
miştir. Bu nedenle, 1/1/2014 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana
gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

———————————
(1) 15/6/1959 tarihli ve 10231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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3. Muris veya Tasarrufu Yapan Şahsın İkametgâhı Tespit Olunamaması Duru-
munda Beyannamenin Verileceği Yer Vergi Dairesi

7338 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) fıkrasında, muris veya tasarrufu yapan şahsın
Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhı tespit olunamadığı takdirde veraset ve
intikal vergisinin Maliye Bakanlığının tayin edeceği yer vergi dairesince tarh olunacağı; 8 inci
maddesinin birinci fıkrasında da, beyannamelerin 6 ncı maddenin (c) fıkrasına giren hallerde
Maliye Bakanlığına verileceği hükme bağlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun(3) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise; “Mükel-
leflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile
belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin işyeri
ve ikametgâh adresleri ile il ve ilçelerin idarî sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve
bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve vergi dairele-
rinin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı olacakları
vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu madde hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca, muris veya tasarrufu yapan
şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhı tespit olunamadığı takdirde veraset
ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsız tarzda intikal eden
malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgâhlarının bağlı olduğu yer vergi dairesine veril-
mesi uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.
—————————————
(3)10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

DAMGA VERGİSİ KANUNU 
GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO: 57)

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasın-
da, “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler
(Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit
ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10
Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise,
“Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alı-
nır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar
saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tu-
tar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden de-
ğerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır. 

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksanüç)
olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bu-
lunmaktadır. 

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü ge-
reğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel
Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını
belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren
uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir
kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve
1/1/2014 tarihinden itibaren 1.545.852,40 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur.
——————————
1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
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Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 71)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde, 

"... 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar

(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit

ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alın-

maz.

..." 

hükmüne yer verilmiştir. 

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç)

olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bu-

lunmaktadır. 

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna

bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu

harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden

değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak

üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. 

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi

birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tu-

tarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler

arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir. 

Tebliğ olunur.

——————————

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
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—— • ——
Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 72)

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harç-

ları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlem-

lere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu iş-

lemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil

edileceği hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna

bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını be-

lirleyen hadler 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir. 

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç

miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edil-

mesine gerek duyulmuştur. 
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Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2014

tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak

harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,00 TL olarak; bu

işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı; 

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için 2,60

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için 1,27

(6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı

fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 1,00

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,36

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için 1,03

Diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,00

olarak belirlenmiştir. 

Tebliğ ve ilan olunur.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 123)

KDV Kanununun 29 uncu maddesinde; bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye

dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yükle-

nilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen

sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle

mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara

mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bakanlar Kurulu, bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak 2006/10379 sayılı Karar-

name ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınırı 2006

yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlemiştir. 

Aynı Kararnameye göre, 2007 ve izleyen yıllarda ise bu sınır Vergi Usul Kanunu hü-

kümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak, bu

şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL'den

fazla olan tutarlar ise 100 TL'nin en yakın katına yükseltilecektir. 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle

yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kıs-

mıyla ilgili olarak 2013 yılında geçerli olan 17.000 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2013 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 3,93) artı-

rılarak 2014 yılı için 17.700 TL olarak uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığından:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 285)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu

had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2013

takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı

uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Ka-

nunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tu-

tarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen

yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu

had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu

surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu

hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan

vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngö-

rülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2013 yılında uygulanan had ve tutarların 2013

yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1 arttırıl-

ması suretiyle belirlenen ve 2014 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki

şekilde tespit edilmiştir. 

1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygu-

lanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.300 TL olarak tespit

edilmiştir.

1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde

Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işveren-

lerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek

suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere

12.00 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2014

takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 800 TL, ikinci derece engelliler

için 400 TL, üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak tespit edilmiştir. 

————————————
119/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430 Sıra No.lu Vergi Usul

Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.
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1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin
Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira
bedeli toplamı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde
5.500 TL, diğer yerlerde 3.800 TL olarak tespit edilmiştir.

1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler 
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2014 takvim yılında uy-

gulanmak üzere;
- 1 numaralı bent için 77.000 TL ve 110.000 TL,
- 2 numaralı bent için 38.000 TL, 
- 3 numaralı bent için 77.000 TL,
olarak tespit edilmiştir.
1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına

ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 9.700 TL olarak tespit edil-
miştir.

1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tu-

tarı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 21.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İrat-

larına İlişkin Beyanname Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olma-

yan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2014 takvim
yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.400 TL olarak tespit edilmiştir.

1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin

vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas
alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

11.000 TL'ye kadar % 15 
27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası % 20
60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin
27.000 TL'si için 4.850 TL), fazlası % 27
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde
97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL), fazlası % 35
2. Basit Usulde Vergilendirmeyle İlgili Hususlar
2.1. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia

İçin Özel Hadler
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük

olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun
48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2013 yılı için 284
Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği2 ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.
———————————
2 31/12/2012 tarihli ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2014 takvim yılında da basit usulden
yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2013 tarihi itibariyle aşağıda belir-
tilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları ba-
kımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teb-
liğindeki3 hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

2.2. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygu-
laması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teb-
liği4 ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzen-
lenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2014 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun
mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

2.3. Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili olarak Yayımlanan 02/07/2013
tarihli ve 2013/5080 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Uygulaması 

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili olarak yayımlanan 12/1/1995 tarihli ve
95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda5 2/7/2013 tarihli ve 2013/5080 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı6 ile değişiklik yapılmış ve bu değişikliğin bu Kararın yayımını izleyen
ilk mahalli idareler genel seçiminin yapıldığı tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Söz konusu değişikliğe göre; 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir
Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun7 ile büyükşehir belediyesi kurulan Aydın, Balıkesir, Denizli,
Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa
ve Van illeri ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler ekonomik ve sosyal özel-
likleri dikkate alınarak 95/6430 sayılı kararname kapsamı dışına çıkartılmıştır.

Böylece, 12/11/2012 tarihli ve 6360 Sayılı Kanunla büyükşehir kurulan yerler ile bü-
yükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerde 95/6430 sayılı Kararnamede sayılan iş
grupları itibariyle faaliyette bulunan mükelleflerin, diğer şartları da taşımaları kaydıyla basit
usulde vergilendirilmelerine devam olunacaktır.
———————————
3 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır
4 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
5 1/4/1995 tarihli ve 22245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
6 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
7 6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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3. 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında
Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle
yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına
(döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir de-
ğere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edi-
lenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu
iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci
fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla
yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası
hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından
elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas
alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında
yarar görülmüştür.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değer-
leme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik or-
talama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2013 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değer-
leme oranı % 3,93'tür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik
ortalama faiz oranı ise % 7,40’tır.

Buna göre, 2013 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uy-
gulanacak indirim oranı (% 3,93 / % 7,40 =) % 53,11 olmaktadır.

Bu kapsamda, 2013 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006
tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fık-
rasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut
İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim ora-
nı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ih-
raç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı
uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz ko-
nusu değildir.

Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin
ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından
1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin
beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Tebliğ olunur.
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 432)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,
“Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile öde-
necek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeni-
den değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve
miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit
edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına
kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetki-
lidir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177,
232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde
yer alıp 2013 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2013 yılı için %3,93 (üç virgül doksan
üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2014
tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA

ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(II-14.2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı yatırım fonları tarafından düzenlenecek finansal

raporlar ile bunların hazırlanmasına ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları be-
lirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yatırım fonlarının finansal raporlarının hazırlanması ve il-

gililere sunulmasında uygulanır.
(2) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Ka-

nunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonları, finansal tablolarının hazırlanmasında esas
alınacak standartlar bakımından Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarıyla; gün-
lük raporlarının hazırlanmasında esas alınacak standartlar bakımından Tebliğin 8 inci madde-
siyle sınırlı olarak bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(3) Konut ve varlık finansmanı fonları, finansal tablolarının hazırlanmasında esas alı-
nacak standartlar bakımından 5 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarıyla; finansal tablo dü-
zenleme yükümlülüğü bakımından 6 ncı maddenin birinci fıkrasıyla ve finansal tabloların ba-
ğımsız denetimi bakımından 17 nci maddenin birinci fıkrasıyla sınırlı olarak bu Tebliğ hüküm-
lerine tabidir.

(4) Yabancı yatırım fonları, tabi oldukları ülke mevzuatı ve uluslararası muhasebe/fi-
nansal raporlama standartları çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarını, raporlarını, bağım-
sız denetim raporunu ve diğer periyodik raporlarını Kurula göndermekle ve uluslararası mu-
hasebe/finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarını bu Tebliğ çerçe-
vesinde kamuya açıklama ve ilan etmekle yükümlü olup, bu Tebliğin diğer hükümlerine tabi
değildirler.

(5) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, portföylerindeki varlıkların değerleme esaslarına
ilişkin olarak, Tebliğin 9 uncu maddesinde; fiyat raporlarının ve haftalık raporlarının hazırlan-
masına ilişkin olarak ise, Tebliğin 8 inci maddesinde ve 1 numaralı ekinde yer alan esaslara ta-
bidir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 14 üncü, 36 ncı, 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 128 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ğ) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen:
a) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ta-

nımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
b) Finansal raporlar: Finansal tablolar, sorumluluk beyanları ve portföy raporlarını,
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c) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tab-
losu, nakit akış tablosu ve toplam değer/net varlık değeri değişim tablosunu,

ç) Fon: Yatırım fonunu,
d) İç verim oranı: Nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen günlük iskonto oranını,
e) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
f) KAP: Kamuyu aydınlatma platformunu,
g) KGK: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ğ) Kurucu: Kanunun 55 inci maddesi kapsamında ana faaliyet konusu yatırım fonlarının

kurulması ve yönetimi olan, anonim ortaklık şeklinde kurulan portföy yönetim şirketini ve bu
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan fonların kurucularını,

h) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ı) Portföy raporları: Fiyat raporları ve portföy dağılım raporlarını,
i) Şemsiye fon: Katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları

kapsayan yatırım fonunu,
j) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
k) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’yi,
l) TMS/TFRS: KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standart-

ları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
m) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
n) VUK: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Finansal Raporlar

Finansal raporların hazırlanmasında esas alınacak standartlar
MADDE 5 – (1) Fonlar, finansal tablolarının hazırlanmasında KGK tarafından yayım-

lanan TMS/TFRS’yi esas alırlar.
(2) Fonlar, Tebliğin Üçüncü Bölümünde yer verilen esaslar çerçevesinde portföy ra-

porlarını hazırlarlar.
(3) Finansal raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya

uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, gerekli görülmesi halinde uygulamayı belirlemek
üzere Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında Kurulca kararlar alınır. Fonlar bu kararlara uy-
makla yükümlüdürler.

Finansal rapor düzenleme yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Fonlar, bu Tebliğde yer verilen esaslara uygun olarak yıllık finansal

tablo düzenlemekle yükümlüdürler.
(2) Fonlar, bu Tebliğde yer verilen esaslara uygun olarak fiyat raporlarını günlük; port-

föy dağılım tablolarını ise aylık olarak hazırlamakla yükümlüdürler.
(3) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fiyat raporları günlük fiyat açıklama

zorunluluğu bulunmayan fonlar için katılma payı fiyatı açıklama dönemlerinde düzenlenir.
Finansal raporlarda sorumluluk beyanları
MADDE 7 – (1) Finansal tablolar ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanacak

portföy raporlarının, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından
ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan kurucu ile kusurlarına ve durumun gereklerine göre
kurucunun yönetim kurulu üyeleri sorumludur. Kurucunun yönetim kurulunun, bu Tebliğ kap-
samında hazırlanacak söz konusu finansal raporların kabulüne dair ayrı bir karar alması gerekir.
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(2) Finansal tablolar ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanacak portföy rapor-
larına, kurucunun iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi ile fon müdürünün aşağıdaki
açıklamaları içeren beyanları eklenir;

a) Finansal tablo ve portföy raporlarının kendileri tarafından incelendiği,
b) Görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, finansal tablo-

ların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın
yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içerme-
diği,

c) Görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uya-
rınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı
ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne,
izahnamesine/ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı.

(3) İmza yükümlüsü görevliler, gerek fona ilişkin iç kontrol sistemiyle, gerekse kendi-
lerinin bilgiye ulaşma sistemiyle ilgili eleştiri ve önerilerini kurucunun yönetim kuruluna ve
fonun denetimini yapmakta olan bağımsız denetim kuruluşuna bildirmekle ve raporu incele-
meleri sırasında kullandıkları iç kontrol sistemi hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Portföy Raporları

Fiyat raporları
MADDE 8 – (1) Fiyat raporları, pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden port-

föy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içerecek şekilde Tebliğin 1 nu-
maralı ekinde yer alan formatlara uygun olarak hazırlanır.

(2) Portföy değeri tablosu, portföy değerinin tespit edilebilmesi amacıyla, bu Tebliğde
belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır.

(3) Portföy değeri, Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde hesaplanır.
(4) Toplam değer/net varlık değeri tablosu, toplam değerin/net varlık değerinin ve ka-

tılma payı/pay fiyatının tespit edilebilmesi amacıyla, Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak
hazırlanır.

(5) Toplam değer/net varlık değeri, portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacak-
ların eklenmesi ve borçların düşülmesi; katılma payı/pay fiyatı ise, toplam değerin/net varlık
değerinin katılma payı/pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Fiyat raporlarına ilişkin portföy değerleme esasları
MADDE 9 – (1) Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:
a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden var-

lıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış
kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.

b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
1) Borsada işlem görenler değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı or-

talama fiyat veya oranlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasa-
larda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış sean-
sında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar
kullanılır.
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2) Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu ol-
mayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son
işlem günündeki iç verim oranı ile değerlenir.

3) Fon katılma payları, değerleme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak
değerlenir.

4) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya ek-
lenmesi suretiyle değerlenir.

5) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen
döviz alış kuru ile değerlenir.

6) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda
gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde de-
ğerlenir.

7) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde
güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlenir.

8) (1) ilâ (7) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan
TMS/TFRS dikkate alınarak değerlenir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.

9) (7) ve (8) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim
kurulu tarafından alınır.

c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında
bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde
belirtilen esaslar çerçevesinde değerlenir.

(2) Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS
dikkate alınarak değerlenir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB
tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.

Portföy dağılım raporları
MADDE 10 – (1) Portföy dağılım raporları, Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan for-

matlara uygun şekilde hazırlanır.
(2) Portföy dağılım raporlarında, ödünç menkul kıymet verme işlemleri ile türev araç

işlemlerine yer verilmesi zorunludur.
(3) Portföy dağılım raporlarında, endeks fonlar için son bir ve üç aylık dönemler itiba-

rıyla hesaplanan korelasyon katsayılarına, borsa yatırım fonları için ise, son bir yıllık dönem
için hesaplanan takip farkı ve takip hatası ile takip farkının ve takip hatasının önemli ölçüde
artması durumunda farkın gerekçelerine ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

(4) İlgili aya ilişkin alım satım detaylarına yatırımcıya sunulacak rapor nüshalarında
yer verilmeyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Raporların İlgililere Sunulması

Finansal raporların kamuya açıklanması
MADDE 11 – (1) Fonların yıllık finansal tabloları, ilgili hesap veya varsa yatırım dö-

neminin bitimini takip eden 60 gün içinde kamuya açıklanır.
(2) Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde

resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.
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(3) Serbest fonlara ilişkin finansal tablolar ayrıca bu maddenin birinci fıkrası uyarınca
yapılacak açıklamaya müteakip 10 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerine en uygun haber-
leşme vasıtasıyla gönderilir.

(4) Portföy dağılım raporları, ilgili ayı takip eden altı iş günü içinde kamuya açıklanır.
Finansal raporların kamuya açıklanmasında usul
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hazırlanan finansal raporların, bağımsız de-

netim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını
taşıyan bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasından sonra, kurucu tarafından finansal raporların ka-
muya açıklanmasına ilişkin yönetim kurulu kararına bağlandığı tarihi izleyen altıncı iş günü
mesai saati bitimine kadar KAP’ta açıklanması gerekir.

(2) Katılma payları Borsada işlem gören fonların bu Tebliğ kapsamında kamuya yapa-
cakları açıklamaları, ilgili günün son seansının kapanışı sonrasında yapmaları zorunludur.

(3) Portföy dağılım raporlarının da KAP’a gönderilmek suretiyle kamuya açıklanması
zorunludur.

Diğer ilan ve bildirim yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) Portföy raporları dışındaki finansal raporlar, kamuya açıklandıktan

sonra, kurucunun internet sitesinde, yatırımcılar tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde
yayımlanır. Bu bilgilerin, ilgili internet sitesinde en az beş yıl süreyle kamuya açık tutulması
zorunludur.

(2) Söz konusu finansal raporlar aynı zamanda kurucunun merkezinde ve katılma payı
satışı yapılan yerlerde, yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur.

(3) Fiyat raporu, değerleme günü itibarıyla portföy saklayıcısına ve Takasbank’a; diğer
finansal raporlar ise, kamuya açıklanmalarını takip eden ilk iş günü portföy saklayıcısına gön-
derilir. Fiyat raporlarının kamuya açıklanmasına gerek yoktur.

Finansal raporların kamuya açıklanmasında ek süreler
MADDE 14 – (1) Kurulca kabul edilecek makul gerekçelerin varlığı halinde, kurucu

tarafından başvurulması şartıyla, finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak ek
süre verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Uygulama esasları
MADDE 15 – (1) Fonların, finansal tablolarının hazırlanmasına dayanak teşkil eden

tüm işlemler, Tebliğin 3 numaralı ekinde yer alan hesap planına uygun olarak, yapıldıkları gün
itibarıyla muhasebeleştirilir.

(2) Yapılan muhasebe kaydı, her bir işlem itibarıyla, yapılan işlemin miktarını, birim
fiyatını ve toplam tutarını göstermeli ve gerekli açıklamaları içermelidir. Şu kadar ki, işlemlere
ilişkin olarak tutulan yasal defter ve belgelerin TTK ve VUK’ta belirtilen nitelikleri taşıması
da zorunludur.

(3) Muhasebe kayıtlarına yansıyan günlük işlemler, yasal defterlere toplam tutarları ile
kaydediliyor ise, işlemin ayrıntıları ilgili yardımcı defter ve kayıtlarda gösterilir. Yardımcı
defter ve kayıtlarda işlemin açıklaması, yevmiye ve muhasebe fiş numarası ile karşı hesabın
da belirtilmesi gerekir.
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Belgelerin saklanması ve saklama süresi
MADDE 16 – (1) Fonlar, muhasebe kayıtlarının geçerliliği için VUK ve TTK’da ön-

görülen belgeleri temin ederek söz konusu mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklarlar. An-
cak, finansal tabloların bu Tebliğ uyarınca hazırlandığı durumlarda fonlar, ilgili mevzuatta is-
tenmese dahi, bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tablo kalemlerinin geçerliliği için gerekli
olan belgeleri temin etmek ve bunları TTK’da öngörülen süre boyunca saklamak zorundadırlar.

(2) Kurucu tarafından, birinci fıkrada belirtilen belgelerde yer alan bilgilerin değiştiril-
memesi ve muhafaza edilmesi konusunda gerekli önlemler alınır.

Finansal raporların bağımsız denetimi
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tabloların bağımsız dene-

timinde Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine uyulur.
(2) Finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu ilgili hesap döneminin son

günü itibarıyla hazırlanan portföy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden
geçirilir.

(3) Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla, garantili ve koruma amaçlı fonlar ise, yatırım dönemi
sonu itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.

(4) Garantili ve koruma amaçlı fonlarda, bağımsız denetim yapılan dönemlerde aşağı-
daki her bir bent için ilgili bilgileri ve bağımsız denetçi görüşünü içeren ayrı birer rapor hazır-
lanır ve bağımsız denetim raporu ile birlikte Kurula gönderilir:

a) Fon portföylerindeki varlıkların Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak saklanıp
saklanmadığı,

b) Borsa dışında taraf olunan sözleşmelerin Kurulca belirlenen niteliklere uygunluğunun
sağlanması için fon izahnamelerinde/ihraç belgelerinde belirtilen yöntemlerin uygulanıp uy-
gulanmadığının tespiti de dahil olmak üzere, birim pay değerinin mevzuata ve Tebliğin 9 uncu
maddesinde belirtilen değerleme ilkelerine uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı,

c) Risk kontrol sistemini de içeren iç kontrol sisteminin mevzuatta belirtilen asgari esas
ve usulleri içerip içermediği.

Bu Tebliğe uygun olmayan finansal raporların kamuya açıklanması
MADDE 18 – (1) Fonların herhangi bir yolla kamuya yapacakları açıklamalarda, bu

Tebliğe uygun olarak hazırlanmamış finansal raporlar veya bu raporlarda yer alan veriler kul-
lanılamaz.

Muafiyetler
MADDE 19 – (1) Bir şemsiye fona bağlı ve varsa yatırım dönemi süresi bir yıldan

uzun olan fonlar için, yatırım dönemi başlangıç tarihinden itibaren bir yıl olan hesap dönemi
sonunda finansal tablo hazırlanmaz.

(2) Paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama
yükümlülüğünden muaftır.

ALTINCI BÖLÜM
Şemsiye Fonlar ile Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim

Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Özel Esaslar

Şemsiye fonlara ilişkin hükümler
MADDE 20 – (1) Şemsiye fonlarda, finansal tablolar katılma payları bir şemsiye fona

bağlı olarak ihraç edilen her bir fonu içerecek şekilde hazırlanır.
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(2) Fiyat raporları katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen fonlar için
ayrı ayrı hazırlanır.

(3) Portföy dağılım raporlarının katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edi-
len fonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde tek bir rapor olarak hazırlanması mümkündür.

Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin özel
hükümler

MADDE 21 – (1) Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları yıl-
lık ve altı aylık ara dönem finansal rapor düzenlemekle yükümlüdürler.

(2) Yıllık ve altı aylık finansal raporlara dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler
ile gayrimenkul yatırım fonları için gayrimenkul yatırımlarına; girişim sermayesi yatırım fonları
için girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazır-
lanmış bulunan değerleme raporları eklenir. Değerleme raporları, Tebliğin 17 nci maddesi uya-
rınca bağımsız denetime tabi değildir.

(3) Fiyat raporları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları
için üçer aylık dönemlerde düzenlenir ve dönem sonunu takip eden 10 iş günü içerisinde Kurula
gönderilir.

(4) Gayrimenkul yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım fonlarının fiyat rapor-
larının hazırlanmasında son tarihli finansal tablolarında yer alan veriler kullanılır.

(5) Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları Tebliğin 11 inci,
12 nci ve 13 üncü maddelerinde düzenlenen finansal raporları kamuya açıklama, ilan ve bildi-
rim yükümlülüklerinden muaftır.

(6) Gayrimenkul yatırım fonlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin yıllık
finansal raporlar hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün; altı aylık ara dönem finansal ra-
porlar ise ara dönemin bitimini takip eden 30 gün içinde Kurula gönderilir. Söz konusu raporlar
ayrıca, bu fıkra uyarınca Kurula yapılacak bildirimi müteakip 10 iş günü içerisinde katılma
payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla iletilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 22 – (1) 28/2/1990 tarihli ve 20447 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Men-

kul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tabloları ve Raporlarına İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında
Tebliğ (Seri:XI, No:6 sayılı) ile söz konusu Tebliğde değişiklik yapan diğer Tebliğler yürür-
lükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sa-
yılır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen

süreye, 2013 yılı finansal tabloları için 30 gün ilave edilir.
(2) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (10) numaralı alt ben-

dinde kurucu yönetim kuruluna verilen görevler 30/6/2014 tarihine kadar fon kurulu tarafından
yerine getirilir.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ 31/12/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür. 
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE PAYLARININ

BORSADA İŞLEM GÖRMESİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ

(II-16.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortaklıkların 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Ser-

maye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılması ile paylarının borsada işlem görmesi zorun-
luluğuna ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ hükümleri payları borsada işlem gören ortaklıklar için uygulanmaz.
(3) Yatırım ortaklıklarına ilişkin Kurulun ilgili düzenlemeleri saklıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 6362 sayılı Kanunun 16 ncı ve 33 üncü maddelerine daya-

nılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan borsayı,
c) Gelişen İşletmeler Piyasası: Borsa mevzuatında tanımlanan piyasayı,
ç) Hakim ortak: Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen yönetim kontrolüne sahip olan

gerçek ve tüzel kişileri,
d) Halka Açık Ortaklık, Ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş

sayılan anonim ortaklıkları,
e) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda

bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri,
f) Kanun: Sermaye Piyasası Kanununu,
g) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması ge-

rekli olan bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sis-
temi,

ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
h) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
ı) Platform: Ortaklıkların, Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde paylarının borsada

işlem görmesi için başvurmak zorunda olduğu, borsa tarafından oluşturulan ve işleyiş usul ve
esasları borsa tarafından belirlenen platformu, pazarı veya piyasayı,

i) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
j) Yetkili kuruluş: Kurulca saklama hizmeti vermek üzere faaliyet izni almış yatırım

kuruluşlarını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kanun Kapsamından Çıkarılma

Genel hükümler
MADDE 4 – (1) Ortaklıklar, Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca halka açık ortaklık sta-

tüsü kazanıldığının öğrenilmesini takiben ilgili düzenlemeler uyarınca Kurula başvurmak zo-
rundadır.
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(2) Halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde pay-
larının borsada işlem görmesi için başvuruda bulunmayan ve bu Tebliğin 5 inci maddesi kap-
samında genel kurul kararı almayan ortaklıkların, paylarının borsada işlem görmesi veya Kanun
kapsamından çıkarılmaları hususunda ortaklığın talebi aranmaksızın Kurulca bu Tebliğin ilgili
maddelerine göre işlem yapılır.

Genel kurul kararı ile Kanun kapsamından çıkarılma
MADDE 5 – (1) Pay sahibi sayısı nedeniyle halka açık sayılan ortaklıklardan, payla-

rının borsada işlem görmesini istemeyenler genel kurul kararı ile Kanun kapsamından çıkabilir.
(2) Ortaklıklar, Kanun kapsamından çıkma amacıyla yapacakları genel kurul toplantı-

sına ilişkin gündemin ilanından önce Ek-1’de yer alan belgelerle Kurula başvurur. Kanun kap-
samından çıkma kararının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündem ilanının, konuya
ilişkin Kurul kararının ortaklık tarafından tebellüğ edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde;
genel kurul toplantısının ise iki ay içinde yapılması zorunludur.

(3) Genel kurul gündeminde;
a) Ortaklığın paylarının borsada işlem görmesinin istenmemesi gerekçesiyle Kanun

kapsamından çıkma hususu,
b) Genel kurul toplantısına katılmayanlar da dahil olmak üzere, Kanun kapsamından

çıkma kararına olumlu oy kullananlar dışındaki pay sahiplerinin ayrılma hakkının bulunduğu ve
c) Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, kullanım süresi ve ayrılma hakkının işleyiş süreci
tek bir gündem maddesi olarak yer alır.
(4) Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, Kurulun ilgili düzenlemelerine göre hazırlanan ve

bu fiyatın adil ve makul olduğuna ilişkin tespiti içeren değerleme raporuna göre belirlenir. De-
ğerleme raporunda, Kurula başvuru tarihinden önceki dokuz aydan daha eski tarihli olmamak
kaydıyla, ortaklığın Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış, bağımsız denetimden veya ara
dönem finansal tablolar için özel bağımsız denetimden geçirilmiş finansal tabloları esas alınır.
Değerleme raporu, genel kurul toplantısı gündemi ile birlikte ortaklığın internet sitesinde ve
Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde genel kurul
toplantısı gündemi eki olarak yayımlanır. Genel kurul toplantısı gündeminin TTSG’de ilanı sı-
rasında değerleme raporunun nerede yayımlandığı hususunun ilan edilmesi yeterlidir.

(5) Söz konusu genel kurul toplantısında pay sahibi tam sayısının en az üçte ikisinin
olumlu oyu veya toplam oyların dörtte üçü ile karar alınması gerekir. Kanun kapsamından çık-
maya ilişkin genel kurul kararına olumlu oy kullananlar dışındaki pay sahiplerine herhangi bir
şart aranmaksızın ayrılma hakkı kullandırılır. Ayrılma hakkı kullanım süresi, genel kurul tari-
hinden itibaren en çok altı iş günü içinde başlar ve iki yıldan az olmayacak şekilde belirlenir.
Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurulun ayrılma
hakkına ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanır.

(6) Ortaklıklar, genel kurul toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini tescili takip
eden altı iş günü içerisinde Kurula iletir. Kurulun, ortaklığın Kanun kapsamından çıkarıldığına
ilişkin bildirimi ortaklıkça ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilir.

Ortaklık yapısı nedeniyle Kanun kapsamından çıkarılma
MADDE 6 – (1) Sermayesinin;
a) Yüzde doksan beşinden daha fazlasının en fazla elli pay sahibine ait olduğunu veya
b) Yüzde ellisinden fazlasının doğrudan ve/veya dolaylı olarak il özel idarelerine, be-

lediyelere veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğunu
başvuru tarihinden önceki son altı ay içerisinde yapılmış bir genel kurul toplantısına

ait hazır bulunanlar listesi ile tevsik eden ortaklıklar, Kanun kapsamından çıkma talebiyle Ek-1’de
yer alan belgelerle Kurula başvurmaları ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun
kapsamından çıkarılır.
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(2) Birinci fıkra kapsamında Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin olarak yapılacak baş-
vurunun hazır bulunanlar listesi dışındaki diğer bilgi ve belgelere dayanılarak da yapılması
mümkündür. Bu durumda ilgili belge üzerinden yapılacak tespite ilişkin bilirkişi raporu hazır-
lanması zorunludur. Bilirkişi raporunun hazırlanmasında 7 nci madde hükümleri kıyasen uy-
gulanır.

(3) Esas sözleşmeleri uyarınca pay sahibi olmanın belirli özellikleri taşıyan kişilerle sı-
nırlandırılmış ve pay devirlerinin sadece bu özellikleri taşıyan kişilere yapılabileceği hükme
bağlanmış olan ortaklıklar, Kanun kapsamından çıkma talebi ile Ek-1’de yer alan belgelerle
Kurula başvurmaları ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun kapsamından çı-
karılır.

Ortak sayısı nedeniyle Kanun kapsamından çıkarılma
MADDE 7 – (1) Pay sahibi sayısının beş yüzün altında olduğunu;
a) Hazır bulunanlar listesi,
b) Pay defteri,
c) Kar payı dağıtımına dair muhasebe kayıt ve belgeleri,
ç) Kuruluşa ve sonrasında gerçekleştirilen sermaye artırımlarına başvuran pay sahiple-

rine ilişkin kayıt ve belgeler
ile varsa ortaklığın pay sahipleri ile ilişkilerine dair benzer belge ve işlemlere dayanarak

mahkeme tarafından atanan bilirkişi raporu ile tespit ettiren ortaklıklar, Kanun kapsamından
çıkma talebi ile Ek-1’de yer alan belgelerle Kurula başvurmaları ve başvurunun Kurulca uygun
görülmesi halinde Kanun kapsamından çıkarılır.

(2) Bilirkişi raporunda esas alınan hazır bulunanlar listesinin başvuru tarihinden en geç
bir yıl önce düzenlenmiş olması ve pay defterinin güncel olması şarttır.

(3) Bilirkişi raporunun başvuru tarihinden önceki son üç ay içinde hazırlanmış olması
ve sonuç kısmında;

a) Rapor tarihi itibarıyla birinci fıkrada sayılan belgelerin tamamının incelenmesi so-
nucunda ortaklığın pay sahibi sayısının beş yüzün altında olduğunun tespit edildiğinin beyan
edilmesi ve

b) İncelemede kullanılmayan belgelerin kullanılmama gerekçesinin belirtilmesi
zorunludur.
Finansal tablo kalemlerinin büyüklüğü nedeniyle Kanun kapsamından çıkarılma
MADDE 8 – (1) Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız

denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla;
a) Aktif toplamı on milyon Türk Lirasından az olan veya
b) Net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler toplamı ve net satış hasılatının her ikisi

de beş milyon Türk Lirasından az olan ya da
c) Tescil edilmiş sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının tamamı karşılıksız kalan
ortaklıklar, Kanun kapsamından çıkma talebi ile Ek-1’de yer alan belgelerle Kurula

başvurmaları ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun kapsamından çıkarılır.
(2) Ortaklığın yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması halinde

özel bağımsız denetim şartı aranmaz.
Faaliyetin devamlılığına ilişkin hususlar nedeniyle Kanun kapsamından çıkarılma
MADDE 9 – (1) Faaliyetin devamlılığına ilişkin olarak;
a) Bakanlık düzenlemeleri çerçevesinde ilgili ticaret sicil müdürlükleri tarafından mün-

fesih olduğu veya münfesih sayıldığı resen belirlenerek TTSG’de ilan edilmiş olan veya
b) İflas sonucundaki tasfiye de dahil olmak üzere zorunlu veya gönüllü olarak tasfiyeye

giren ya da
c) Haklarında iflas kararı verilen
ortaklıklar, söz konusu hususları tevsik eden TTSG örneği, mahkeme kararı ve varsa

yetkili organ kararı ile Kurula başvurmaları ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde
Kanun kapsamından çıkarılır.
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Kanun kapsamından resen çıkarılma
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde sayılan Kanun

kapsamından çıkarılma şartlarından birinin veya birkaçının varlığının Kurulca tespit edilmesi
halinde; ilgili ortaklıklar bilirkişi raporu, özel bağımsız denetim raporu veya diğer bilgi ve bel-
geler aranmaksızın Kurulca resen Kanun kapsamından çıkarılabilir.

(2) Bu Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde sayılan şartlardan
herhangi birini sağlamamasına rağmen paylarının borsada işlem görmesi için süresi içinde baş-
vurmayan ortaklıklar, Kurulca resen Kanun kapsamından çıkarılabilir.

(3) Faaliyet konusu imtiyaz verilen bir işi görmek olup da bu imtiyazı kaldırılan veya
tabi olunan mevzuat uyarınca faaliyet izni kaldırılan ortaklıklar, ilgili imtiyazın veya faaliyet
izninin kaldırılmasını takip eden bir yıl içinde faaliyet konusunu değiştirmedikleri takdirde
Kurulca resen Kanun kapsamından çıkarılabilir.

(4) Kurulca yapılacak bildirimleri içeren tebligatları arka arkaya iki kez adresinde bu-
lunamama sebebiyle tebellüğ etmeyen ortaklıklar, Kurulca yapılacak yerinde inceleme sonu-
cunda ticaret sicilinde kayıtlı ortaklık merkezinde bulunmadıklarının tespit edilmesi halinde
gayri faal sayılarak Kurulca resen Kanun kapsamından çıkarılabilir.

(5) Paylarının borsa tarafından sürekli olarak işlem görmekten men edilmesine ve borsa
pazar veya piyasalarından çıkarılmasına karar verilen ortaklıklar, ilgili borsa kararını takip
eden bir yıl içinde borsa tarafından paylarının yeniden işlem görmesine karar verilmemesi du-
rumunda Kurulca resen Kanun kapsamından çıkarılır.

(6) Kendi istekleri ile borsa kotundan çıkan ortaklıklar, pay alım teklifi işlemlerinin ta-
mamlanmasını takiben talepleri üzerine veya Kurulca resen Kanun kapsamından çıkarılır. Pay
alım teklifi süresi içerisinde teklife cevap vermeyen ortakların Kurulun ilgili düzenlemelerinde
tanınan hakları saklıdır.

(7) Birleşme, bölünme veya diğer sebeplerle ticaret sicilinden silinmiş olan ortaklıklar,
bu işlemin TTSG’de ilan tarihi itibarıyla Kanun kapsamından çıkmış sayılır.

(8) Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca ortaklıktan çıkarma veya satma hakkının doğ-
ması durumunda, bu hakların kullanılmasına ilişkin süreler bitmeden Kanun kapsamından çık-
ma başvurusu yapılamaz.

(9) Ortaklıkların Kanun kapsamından resen çıkarılmasından önce Kurul, bu ortaklık-
ların hakim ortaklarına ortaklığın diğer payları için pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu
getirebilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek pay alım tekliflerinde fiyat, Kurulun ilgili düzen-
lemelerine göre hazırlanacak değerleme raporuna göre belirlenir. Değerleme raporunda esas
alınacak finansal tablolar Kurul karar tarihine göre dokuz aydan daha eski tarihli olamaz. Pay
alım teklifinin gerçekleştirilmesine ilişkin bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, Kurulun
pay alım teklifine ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanır.

Halka açık ortaklık statüsünün geri kazanılması
MADDE 11 – (1) Pay sahibi sayısı beş yüzün üzerinde olan ancak bu Tebliğin 6 ncı,

8 inci ve 9 uncu maddelerinde sayılan şartlardan herhangi birini sağladığı için Kanun kapsa-
mından çıkarılan ortaklıklar, bu maddelerde sayılan Kanun kapsamından çıkarılma şartlarından
herhangi birini sağlamaya devam ettikleri sürece halka açık ortaklık statüsünü geri kazanmış
sayılmaz. Söz konusu ortaklıklar, anılan maddelerde belirtilen Kanun kapsamından çıkarılma
şartlarından hiçbirinin sağlanmadığının öğrenilmesinden itibaren on iş günü içinde Ek-2’de
yer alan belgelerle Kurula başvurmak zorundadır.

(2) Bu Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca Kanun kapsamından çıkarılan ortaklıklar, pay
sahibi sayısının yeniden beş yüzün üzerine çıktığının tespit edilmesi durumunda Kurulun ilgili
düzenlemeleri uyarınca Kurula başvurmak zorundadır.
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(3) Bu Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca Kanun kapsamından çıkarılan ortaklıklar, Ku-
rulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde paylarını yeniden halka arz etmediği sürece halka açık
ortaklık statüsünü geri kazanmış sayılmaz. Bu ortaklıkların yeniden Kanun kapsamına alınmak
amacıyla başvuru hakları saklıdır.

Diğer ihraççıların Kanun kapsamından çıkarılması
MADDE 12 – (1) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını ihraç etmiş olan ihraççılar

ilgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin itfayı veya itfa yerine geçecek zorunlu işlemlerin ger-
çekleştirilmesini müteakip Kanun kapsamından çıkmış sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Borsada İşlem Görme Zorunluluğu

Borsada işlem görme zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında paylarının

işlem görmesi için borsaya başvurmamış ortaklıklardan, bu Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci
ve 9 uncu maddelerinde sayılan şartlardan herhangi birini sağlamayanlar; paylarının Platformda
işlem görmesi amacıyla bu Tebliğin 4 üncü maddesi kapsamında iki yıllık süre dolmadan bor-
saya başvurmak zorundadır. Bu ortaklıklar tarafından süresi içinde borsaya başvuruda bulu-
nulmaması durumunda, söz konusu ortaklıkların talebi aranmaksızın paylarının Platformda iş-
lem görmesine Kurulca resen karar verilebilir.

(2) Ortaklıkların bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde sayılan Kanun
kapsamından çıkarılma şartlarından herhangi birini sağlamalarına rağmen Kurul, başvuru üze-
rine veya herhangi bir başvuru olmaksızın resen bu ortaklıkların paylarının Platformda işlem
görmesine karar verebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen ortaklıkların, paylarının borsanın başka bir pazar
veya piyasasında işlem görmesi amacıyla başvuru yapma hakları saklıdır.

(4) Payları Platformda işlem görecek ortaklıkların;
a) Esas sözleşmelerinde, borsada işlem görecek paylarının devir veya tedavülünü kı-

sıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici herhangi bir hüküm bu-
lunmaması,

b) MKK’da ihraççı üye kaydı yaptırması ve paylarının kayden oluşturulması,
c) KAP üyelik işlemlerinin tamamlanması
zorunludur.
(5) Ortaklıklar, dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen işlemin tamamlanmasını ta-

kiben paylarının işlem görmesi amacıyla borsaya ve Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca ha-
zırlanmış izahnamenin onaylanması için Kurula başvurur. Payları Platformda işlem görecek
ortaklıklar tarafından hazırlanması gereken izahnamenin tek belge şeklinde hazırlanması zo-
runludur.

(6) Kurulca onaylanmış izahname, esas sözleşmenin son hali ve MKK nezdinde üyelik
işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bilgiler, izahnamenin teslim alınmasını izleyen on beş iş
günü içinde Kurulun izahnameye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilir.

(7) Payları Platformda işlem gören ortaklıklarla ilgili olarak, sermaye piyasası mev-
zuatında açık hüküm bulunmayan hallerde, payları Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören
ortaklıklar için geçerli olan hükümler kıyasen uygulanır.

(8) Payları Platformda işlem gören ortaklıkların sürekli olarak işlem görmekten men
edilerek Platformdan çıkarılmasına Kurul yetkilidir. İlgili borsa, Kurulun talebi üzerine ortaklık
paylarını Platformdan sürekli olarak çıkarır.

(9) Payların borsada işlem görmeye başlayabilmesi için bu payların, borsanın belirle-
yeceği esaslar çerçevesinde kısmen veya tamamen ortaklık ve/veya yetkili kuruluş tarafından
hak sahipleri hesaplarında borsada işlem gören statüde kaydileştirilmiş olması zorunludur.

(10) Bu madde kapsamında yapılacak işlemlerin yerine getirilmesinden ortaklık yöne-
tim kurulu sorumludur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Katsayı
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinde yer alan tutarlar, her yıl Maliye Ba-

kanlığınca ilan edilen yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak yeniden belirlenebilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 15 – (1) Kurulun 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği
(Seri: IV, No: 39) ve 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Payları
Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar
Tebliği (Seri: IV, No: 58) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından
Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 39) ve Payları Serbest İşlem Platformunda
İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliğine (Seri: IV, No: 58) ya-
pılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulca karara bağ-

lanmamış Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin başvurular bu Tebliğ hükümlerine göre sonuç-
landırılır.

Kanunun yayımı tarihinde halka açık olan ortaklıklar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kanunun yayımı tarihinde halka açık ortaklık olup da payları

borsada işlem görmeyen ortaklıklar için, bu Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında be-
lirtilen süre 30/12/2012 tarihinde başlar.

Pay sahibi sayısı iki yüz elli ila beş yüz arasında olan ortaklıklar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Pay sahibi sayısı iki yüz elli ila beş yüz arasında olduğu için

mülga 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre halka açık sayılan or-
taklıklar, pay sahibi sayısının beş yüzün altında olması gerekçesi ile bu Tebliğin 7 nci madde-
sinde yer alan esaslar çerçevesinde Kanun kapsamından çıkma talebiyle Kurula başvurur. Bu
ortaklıkların, Kanun kapsamından çıkarılmaya ilişkin bu Tebliğde sayılan diğer şartlar uyarınca
başvuru yapma hakları saklıdır.

(2) Kurul, bu Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde, birinci fıkra
kapsamındaki ortaklıkların Kanun kapsamından çıkarılmasına resen karar verebilir. Ortaklık-
ların Kanun kapsamından resen çıkarılmasından önce, Kurul bu ortaklıkların hakim ortaklarına
diğer paylar için pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu getirebilir.

(3) Bu kapsamdaki ortaklıkların, paylarının işlem görmesi talebiyle borsaya başvuru
hakları saklıdır.

Borsa pazar ve piyasalarından çıkarılan ortaklıklar
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce payları borsa tarafın-

dan sürekli olarak işlem görmekten men edilmesine ve borsa pazar ve piyasalarından çıkarıl-
masına karar verilmiş olan ve bu durumu devam eden ortaklıklar, bu Tebliğin yürürlük tarihini
takip eden bir yılın sonunda Kurulca resen Kanun kapsamından çıkarılır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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EK-1
Kanun Kapsamından Çıkma Talebiyle

Yapılacak Başvuru Ekinde Sunulacak Belgeler
1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler,
2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, ortaklığı

temsile yetkili kişilerce imzalı esas sözleşme,
3) Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin yönetim kurulu kararının aslı veya noter onaylı ör-

neği,
4) Bu Tebliğin;
a) 5 inci maddesi çerçevesinde genel kurul kararı ile Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin

başvurular için, ayrılma hakkı kullanım fiyatının tespitine ilişkin değerleme raporu ve tas-
lak genel kurul toplantı gündemi,

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrası çerçevesinde ortaklık yapısı uyarınca Kanun kapsamından
çıkmaya ilişkin başvurular için, genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesi veya
bilirkişi raporu,

c) 7 nci maddesi çerçevesinde ortak sayısı uyarınca Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin baş-
vurular için, bilirkişi raporu,

ç) 8 inci maddesi çerçevesinde finansal tablo kalemlerinin büyüklüğü uyarınca Kanun kap-
samından çıkmaya ilişkin başvurular için, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış
ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal
tablolar,

5) Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit eden belgeler ile Kurulca istene-
bilecek diğer bilgi ve belgeler,

6) Noter onaylı imza sirküleri.

EK-2
Halka Açık Ortaklık Statüsünün Geri Kazanılması Sebebiyle Yapılacak

Başvuru Ekinde Sunulacak Belgeler
1) Ortaklığın;
a) Unvanı,
b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası,
c) Kuruluş tarihi,
ç) Faaliyet konusu ile fiilen yaptığı faaliyetler,
d) Kayıtlı sermaye sistemine tabi olup olmadığı ve ödenmiş/çıkarılmış sermayesi,
e) Bilinen ortak sayısı ve ortak sayısının tespitine mesnet belgeler,
f) Ortaklık sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasına sahip oldukları bilinen ortakların

ad-soyad veya unvanı, pay oran ve tutarları ile varsa pay gruplarına tanınan imtiyazlar,
g) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi (Adı, soyadı, tüzel kişi üyeler için unvanı ve

bu kişi adına tescil edilen kişi, varsa pay sahipliği oranı, seçilme tarihi ve görev süresi),
ğ) Noter onaylı imza sirküleri,
2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, or-

taklığı temsile yetkili kişilerce imzalı esas sözleşme,
3) Halka açık ortaklık statüsünün geri kazanıldığının tespitine ilişkin beyan ile durumu

tevsik edici bilgi ve belgeler,
4) Son iki yılda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanakları ile hazır

bulunanlar listeleri,
5) Son iki yıla ait finansal tablolar,
6) Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit eden belgeler ile Kurulca is-

tenebilecek diğer bilgi ve belgeler.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ

UYARINCA 2014 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para

cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi ol-

ması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim

yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında

artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate

alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü

yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430

sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılı yeniden değerleme oranını %3,93

(üç virgül doksan üç) olarak tespit ve ilan etmiştir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak

uygulanması gerekmektedir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası mik-

tarları, 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

4646 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE

DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUNUN 9 UNCU MADDESİ

UYARINCA 2014 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası

Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Ku-

rumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci

maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere

o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hü-

kümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu su-

retle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü,

nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430

sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılı yeniden değerleme oranını %3,93

(üç virgül doksan üç) olarak tespit ve ilan etmiştir. 4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda

Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan

para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.

4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası

Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2014 tarihinden iti-

baren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ

UYARINCA 2014 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
HAKKINDA TEBLİĞ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para
cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi ol-
ması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim
yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında
artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate
alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü
yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430
sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılı yeniden değerleme oranını %3,93
(üç virgül doksan üç) olarak tespit ve ilan etmiştir.

Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para
cezası miktarları, 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki fiili işleyen
bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcıya 19 uncu maddenin (a) bendindeki cezanın dörtte biri uy-
gulanır.

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki ihlaller
hariç olmak üzere bayiler için 19 uncu maddenin (e) bendinde yer alan cezanın beşte biri uy-
gulanır.

Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim
firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a) bendinde belirtilen cezanın
dörtte biri uygulanır.

Tebliğ olunur.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI

KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA

2014 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda
para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi
olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her tak-
vim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme
oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının kü-
suru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulan-
maz.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430
sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılı yeniden değerleme oranını %3,93
(üç virgül doksan üç) olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak
uygulanması gerekmektedir.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası mik-
tarları, 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında

Yönetmelik
— Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)
— Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 10)
— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 43
— Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)
— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)
— Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)
— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)
— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)
— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 123)
— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 285)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 432)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)
— Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)
— Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem

Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)
— 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
— 4646 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz

Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

— 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

— 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi
Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ


