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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2015/7930
12 Mart 2014 tarihinde imzalanan ve 22/1/2015 tarihli ve 6588 sayılı Kanunla

onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin
Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının
29/6/2015 tarihli ve 8006354 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun
3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  A. Ç. KILIÇ                                     N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

8 Ağustos 2015
CUMARTESİ
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2015/7868

İstifa nedeniyle boşalan İnsan Hakları Kurulu üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak

üzere, ekli listede adları yazılı kişilerin seçilmesi; 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

11/6/2015 TARİHLİ VE 2015/7868 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

1. Gülden SÖNMEZ (Fatma BENLİ’nin istifası nedeniyle boşalan üyeliğe)

2. Salih MELEK (Yılmaz ENSAROĞLU’nun istifası nedeniyle boşalan üyeliğe)
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Karar Sayısı : 2015/7939

Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarih-

lerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih

ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  A. Ç. KILIÇ                                     N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2015/481

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Teftiş Kurulu

Başkanlığına, Başbakanlık Başmüfettişi Mehmet Emin BAYSA’nın atanması, 657 sayılı Ka-

nunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

7/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                           
                Başbakan                                                    

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/482

1 – Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı

(37385) Ayhan CÜREBAL’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci

maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

7/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                 Kenan İPEK
                Başbakan                                         Adalet Bakanı 

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/483

1 – Bakanlık Müşaviri Mustafa İlker ULU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu

görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

7/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/486

1 – Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hakan GÜR’ün başka bir göreve atanmak

üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bitlis Çevre ve

Şehircilik İl Müdürlüğüne Hüseyin ARAS’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

7/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                             İdris GÜLLÜCE
                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı 

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/487

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Muğla Çevre ve

Şehircilik İl Müdürlüğüne Uğur ŞEREN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı mad-

deleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

7/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                             İdris GÜLLÜCE
                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı 

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/488

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Orta Anadolu Gümrük ve

Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Serkan IŞIK’ın

atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

7/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                            Nurettin CANİKLİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/489

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Orta Karadeniz Gümrük

ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Nurullah EREM’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı mad-

desi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

7/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                            Nurettin CANİKLİ

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı 

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/490

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Düzce Defterdarlığına

Aksaray Defterdarı Ali AYKAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

7/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                             Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı 

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/491

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu

Başkanlığı Kurul Üyeliğine Kamil YEŞİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı mad-

deleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

7/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/494
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Doğa Koruma ve Milli

Parklar Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Nurettin TAŞ’ın atanması, 657 sayılı Ka-
nunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
7/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                             Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı 

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/495
1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000

ek göstergeli 5. Bölge Müdürlüğüne (Ankara), Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürü (Mardin) Mahmut
DÜNDAR’ın, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Ilısu Projesi
16. Bölge Müdürlüğüne (Mardin), 12. Bölge Müdürü (Kayseri) Ali Fuat EKER’in atanmaları,
657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
7/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                             Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı 

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/496
1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000

ek göstergeli 12. Bölge Müdürlüğüne (Kayseri), Hayrullah COŞKUN’un atanması, 657 sayılı
Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
7/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                             Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı 

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/497
1 – Meteoroloji 9. Bölge Müdürü (Ankara) Hüseyin YOZGAT’ın, başka bir göreve

atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
7/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                             Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı 
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YÖNETMELİKLER

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağı-

daki (ö), (p), (r), (s), (ş), (t) ve (u) bentleri eklenmiştir.

“ö) Bilim grubu: Bakanlıkça, lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarına yönelik

onaylanan çerçeve programı doğrultusunda (Ek-4)’te özel öğretim kursları kategorisinde be-

lirlenen grupları,”

“p) Özel öğretim kursu: Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim

ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultu-

sunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği

çeşitli kurs kapsamındaki en fazla üç bilim grubunda eğitim veren özel öğretim kurumlarını,”

“r) Ders yılı: Okullarda, derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,”

“s) Kişisel gelişim kursu: Kişilerin, sosyal ve kültürel alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş

uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları

doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını de-

ğerlendirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumla-

rını,”

“ş) Meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu: Kişilerin, meslek edinme ve meslek-

lerinde ilerlemelerine yönelik alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğ-

renim seviyelerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve dene-

yimlerini geliştirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim

kurumlarını,”

“t) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar

geçen süreyi,”

“u) Yetenek kursu: Kişilerin, sanatsal ve sportif alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun

eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğ-

rultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlen-

dirdiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin sonuna

aşağıdaki cümle ile aynı fıkraya aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.

“Ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için, (Ek-4)’te yer alan bilim gruplarının Talim ve Terbiye

Kurulunca onaylanan çerçeve programına/programlarına uygun olarak kurum tarafından en

fazla üç bilim grubunda hazırlanmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış kurs programı.”

“p) 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsatları harca tâbi kurum açacaklar için harç

yatırıldığına dair onaylı belge.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlık veya valilikçe” ibaresi yürürlükten

kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasında yer alan “okul” ibaresi “dönüştüğü kurum” olarak değişti-

rilmiştir.

“(2) Maarif müfettişlerince görevlendirme onay tarihinden itibaren en geç on beş iş gü-

nü içinde düzenlenen inceleme raporunda ve valilikçe kurumun açılmasında bir sakınca bu-

lunmadığının belirtilmesi hâlinde, dosya beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça

iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi uygun görülen okullar dışındaki kurumlara valilikçe

beş iş günü içinde kurum açma izni (EK-2) düzenlenir. Valilikçe kurum açma izni düzenlenen

kurumlara Bakanlıkça on beş iş günü içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2/A) düzen-

lenir.”

“(3) Bakanlıkça okullara on beş iş günü içinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve ça-

lışma ruhsatı (EK-3) ve (EK-3/A) düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Maarif müfettişlerince eksikliklerini süresi içerisinde tamamlamadığı tespit edilen kurumlar

hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanarak bu kurumların kurum açma izinleri ile iş yeri aç-

ma ve çalışma ruhsatları iptal edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle ve aynı maddeye aşağıdaki dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiştir.

“Ancak; zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin devam ettiği programlarda eğitimler

07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır.”

“(9) Özel öğretim kurslarında her bir program için haftada en az üç, en fazla sekiz saate

kadar ders verilebilir. Özel öğretim kurslarında yıllık çalışma takvimi; öğretim yılı süresi içinde,

en az on sekiz, en fazla otuz altı hafta olmak üzere planlanır.”

“(10) Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu program-

larını uygulamak isteyen temel liselerde; Genel Müdürlüğün izni ile sadece hafta sonlarında

07.00 ile 19.00 saatleri arasında eğitimler verilebilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, bahçesi bulunan ve müstakil binalarda;

özel öğretim kurslarının, bağımsız girişi bulunan ve bütün birimleri aynı binanın birbirine bi-

tişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait bi-

nalarda; diğer kurumların ise bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik

alt ve üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe

içerisinde tamamı kuruma ait binalarda olması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “beş iş günü”

ibaresi “on beş iş günü” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklen-

miştir.

“Çeşitli kurslar kapsamında açılan özel öğretim kurslarına devam eden lise ve dengi okul öğ-

rencileri ile mezunlarının eğitim aldıkları bilim derslikleri ayrı katlarda oluşturulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile (d)

bendinin sonuna sırasıyla aşağıdaki ibareler eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için özel öğretim kursları çerçeve programına/program-

larına uygun olarak en fazla üç bilim grubu için, kurum tarafından hazırlanmış ve Genel Mü-

dürlükçe onaylanmış öğretim programı,”

“lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygula-

mak isteyen temel liselerde ise; her bir bilim grubu için standartları Bakanlıkça belirlenmiş bi-

lim dersliği şartlarını sağlayan dersliği,”

“(3) Yapılan inceleme sonucunda program ilavesinde sakınca bulunmadığının belirtil-

mesi hâlinde, okullar dışındaki kurumlara on beş iş günü içinde valilikçe program ilavesi ya-

pılarak kurum açma izni (EK-2) yeniden düzenlenir. Okullarda ise hazırlanan dosya beş iş günü

içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça okullara on beş iş günü içinde kurum açma izni

(EK-3/B) yeniden düzenlenir.”

“(4) Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek 4)’te yer alan bilim grubu programla-

rını uygulamak isteyen temel liselerin;

a) Öğretim programlarının süresi ve içeriği Genel Müdürlükçe onaylanmadıkça ku-

rumlar tarafından değiştirilemez.

b) Program ilavesi ve değişiklik başvuruları her yıl Temmuz ayının ilk iş gününe kadar

yapılır. Bu tarihten sonra yapılan değişiklik başvurularına ilişkin onaylar ertesi öğretim yılından

itibaren geçerlidir.

c) Bakanlıkça onaylanan ilgili bilim grubunda yer alan çerçeve programda değişiklik

olması hâlinde, değişiklik tarihinden itibaren altı ay içerisinde kurumca hazırlanan yeni prog-

ramın onayı için başvuru yapılır. Değişiklik üzerine hazırlanan öğretim programını süresi içe-

risinde onaylatmayan kurumların programı iptal edilir.
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ç) Genel Müdürlükçe onaylanan program örnekleri kurumda lise ve dengi okul mezun-

larının görebileceği bir yerde ve kuruma ait internet sitesinde devamlı bulundurulur.

d) Kurum bünyesinde kendi kategorisinde olmak üzere en fazla üç bilim grubunun

programına izin verilir.”

“(5) Özel öğretim kurslarının;

a) Öğretim programlarının süresi ve içeriği Genel Müdürlükçe onaylanmadıkça kurum-

lar tarafından değiştirilemez. 

b) Program ilavesi ve değişiklik başvuruları her yıl Temmuz ayının ilk iş gününe kadar

yapılır. Bu tarihten sonra yapılan değişiklik başvurularına ilişkin onaylar ertesi öğretim yılından

itibaren geçerlidir.

c) Bakanlıkça onaylanan ilgili bilim grubunda yer alan çerçeve program/programlarda

değişiklik olması hâlinde değişiklik tarihinden itibaren altı ay içerisinde kurumca hazırlanan

yeni program onaylanmak üzere valilik aracılığıyla Genel Müdürlüğe sunulur. Süresi içerisinde

değişiklik başvurusunda bulunmayan veya programları onaylanmayan kurumların ilgili prog-

ramı iptal edilir.

ç) Genel Müdürlükçe onaylanan program örnekleri kurumda kursiyerlerin görebileceği

bir yerde ve kuruma ait internet sitesinde devamlı bulundurulur.

d) Kurum bünyesinde kendi kategorisinde olmak üzere en fazla üç bilim grubunun

programına izin verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde

yer alan “kurum binası kiralık ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “binanın tapu senedi örneği

ile başvuru tarihi itibariyle” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası ile altıncı fıkrasında yer alan “beş

iş günü” ibareleri “on beş iş günü” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Ancak; valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan

teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu

teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra; hakkında adlî ve/veya idarî soruşturma bu-

lunan kurumların ise soruşturması sonuçlandıktan sonra devir işlemi gerçekleştirilir. Sürekli

kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş

iş günü” ibaresi “on beş iş günü” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra

eklenmiştir.

“(3) Bir başka kuruma dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tari-

hinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bu-

lunması hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra; hakkında adlî ve/veya

idarî soruşturma bulunan kurumların ise soruşturması sonuçlandıktan sonra dönüşüm talebi

değerlendirmeye alınır.”

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               8 Ağustos 2015 – Sayı : 29439



MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş iş

günü” ibaresi “on beş iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-

sinde yer alan “, diğer kurumlarda ise dönem sonuna kadar süre verilir.” ibaresi, “kadar, diğer

kurumlarda ise üç ay süre verilir.” olarak, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer  alan “, diğer

kurumlarda ise dönem sonuna kadar kurucu olarak göstermeleri gerekir.” ibaresi “kadar, diğer

kurumlarda ise üç ay içinde kurucu olarak göstermeleri gerekir.” olarak, üçüncü fıkrasının bi-

rinci cümlesinde yer alan “, diğer kurumlarda ise dönem sonuna kadar usulüne göre seçilip bil-

dirilmesi gerekir.” ibaresi “kadar, diğer kurumlarda ise üç ay içinde usulüne göre seçilip bildi-

rilmesi gerekir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Soruşturma sonucunda kurumu sürekli kapatılan kurucuya beş yıl geçmeden tekrar

kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(2) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“özel öğretim kurslarında ise ilgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman öğ-

retici,”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Kurumlarda, ölçme ve değerlendirme uzmanı sorumluluğunda is-

teğe bağlı olarak ölçme ve değerlendirme birimi kurulabilir. Birim, öğrencilerin/kursiyerlerin

genel başarı seviyesini, özel yetenekli veya öğrenme güçlüğü çeken bireyleri ve öğrenme güç-

lüğü çekilen konuları tespit ederek diğer eğitim personeli ile işbirliği içerisinde gerekli iyileş-

tirme tedbirlerini alır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile aynı maddeye aşağıdaki dokuzuncu

fıkra eklenmiştir.

“(3) Kurumlarda, Bakanlıkça onaylanan öğretim programları uygulanır. Meslek edin-

dirme ve mesleki gelişim kurslarında, yetenek kurslarında, kişisel gelişim kurslarında ve hizmet

içi eğitim merkezlerinde, yirmi ders saatini geçmeyen kurs faaliyeti dışındaki diğer etkinliklerin

programları, millî eğitim müdürlüğünce uygun bulunması durumunda uygulanabilir.”

“Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygula-

yan temel liselerde ise; kendi öğrencileri için valilik izni ile sadece hafta içi günlerinde haftalık

ders çizelgesinde belirtilen saatler dışında takviye kursları açılabilir.”

“(9) Özel öğretim kurslarında, Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında

yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz sınavlar ya-

pılır. Bu sınavlar kurumlar tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim

döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. Sınav sonucunda, kursiyerlerin
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konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Bu sınavlara sadece

kurumda kayıtlı kursiyerler katılır. Bu kurslara devam eden kursiyerler için bu maddenin dör-

düncü fıkrasında yer alan Kurs Bitirme Belgesi (EK-6) düzenlenmez. Lise ve dengi okul me-

zunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde de

bu fıkra hükümleri doğrultusunda sınavlar yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının

sonuna aşağıdaki cümleler sırasıyla eklenmiştir.

“Ancak; lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını

uygulayan temel liselerin bu programlarının sınıf mevcutları on altı kişiyi geçmeyecek şekilde

düzenlenir.”

“Ancak; özel öğretim kurslarında sınıf mevcutları on altı kursiyeri geçmeyecek şekilde düzen-

lenir. Özel öğretim kurslarında kursiyer grupları,  öğretim programlarında belirtilen öğrenim

seviyesine göre oluşturulur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“yüzde otuzunu” ibaresi “yüzde kırkını” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu ve onuncu fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki on ikinci fıkra eklenmiştir.

“(9) Öğrenci etüt eğitim merkezlerine ilkokul ve ortaokul öğrencileri kayıt olabilir. Öğ-

rencilerin kaydında; T.C. kimlik numarası ve öğrenci belgesi istenir.”

“(10) Okullara, çeşitli kurslara, motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, hizmetiçi eğitim

merkezlerine ve öğrenci etüt eğitim merkezlerine yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında;

a) Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranır.

b) Ülkesi belli olmayan veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancılardan öğrenim

vizesi istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az altı ay süreli ika-

met izinleri yeterli görülerek kayıtları yapılır.

c) Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancılardan öğrenim vizesi isten-

mez. Ancak; öğrenim görecek kişinin veya anne, baba ya da vasisinin çalışma izni aldığını

veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.

ç) Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilcilikle-

rinde görevli personelin çocuklarının kayıtları için usulüne uygun pasaport almış olmaları şartı

aranır.

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan

Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve

bunların çocuklarının kayıtları yapılır. 

e) Kayıtlarda okulların kayıt ve kabul şartları ayrıca aranır.

f) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik ve

5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik

Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”
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“(12) Lise ve dengi okul öğrencileri hafta içi günleri okul saatleri dışında ve/veya hafta

sonu Cumartesi günleri özel öğretim kurslarına devam edebilirler. Okulla ilişiği kesilen lise ve

dengi okul öğrencisi kursiyerin özel öğretim kursu ile de ilişiği kesilir. Zorunlu eğitim çağındaki

kursiyerlerin MEBBİS kayıtları e-Okulla ilişkilendirilir. Kursiyerler, sadece öğrenim/sınıf se-

viyelerine uygun programlara devam edebilirler.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin

sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Temel liseler hafta sonu lise ve dengi okul mezunlarına yönelik eğitim verecekleri bilim grubu

için alacakları ücretleri de aynı tarihlerde ayrıca tespit ve ilan ederler.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

başına “Takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin (EK-1), (EK-2), (EK-2/A), (EK-3/B), (EK-4),

(EK-6), (EK-7), (EK-8) ve (EK-12) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi doğrultusunda

dönüşüm programına alınarak 2015 yılı sonuna kadar mevcut binalarında dönüşen özel öğretim

kurslarında, 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci

fıkrasının (ç) bendinde yer alan bağımsız bina girişi şartı aranmaz.

“GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 2015-2016 öğretim yılında bilim grubu programlarını uy-

gulayacak kurumlar, programlarını 2015 yılı sonuna kadar onaylatırlar.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/3/2012 28239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/10/2012 28450

2- 2/8/2013 28726

3- 7/9/2013 28758

4- 29/5/2014 29014

5- 5/7/2014 29051

6- 21/8/2014 29095

7- 24/9/2014 29129

8- 17/1/2015 29239

9- 4/7/2015 29406

10- 23/7/2015 29423
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve

Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Uzman yardımcısınca hazırlanan ve birim amirince teslim alınan tezin bir örneği

ilgili birim amirince yedi gün içinde uzman yardımcısının tez danışmanına verilir. Tez danış-

manı on gün içinde tez ile ilgili raporunu hazırlar ve ilgili birim amirine verir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince tez danışmanı raporu ile birlikte, tez da-

nışmanı raporunun teslim edildiği tarihten itibaren on gün içerisinde Araştırma ve Eğitim Genel

Müdürlüğüne beş kopya olarak gönderilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına “yazılı” ibaresinden

sonra gelmek üzere “ve/veya sözlü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin uz-

man yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde

ibraz edilmesi,” ibaresi, “ÖSYM Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası ge-

çerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde sahip

olması,” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler,

bu maddenin yayımından sonra uzman yardımcılığına atananlara uygulanır. Ancak, bu mad-

denin yayımı tarihinden önce ataması yapılmış olan uzman yardımcılarından tabi oldukları hü-

kümlere göre yazılı yeterlik sınavına girmekle yükümlü olup henüz yeterlik sınavına girmemiş

olanların yeterlik sınavları hangi tarihte atandıklarına bakılmaksızın yalnızca sözlü sınav şek-

linde yapılabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/8/2012 28388

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/11/2013 28830

2- 25/2/2014 28924
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KENT İÇİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ERİŞEBİLİRLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolo-

jileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Eri-

şebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma Grupları: Merkezin Çalışma Gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

e) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

g) Sekreter: Merkezin Genel Sekreterini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, hayatın hemen her evresinde vatandaşlara doğrudan

ya da dolaylı olarak etki eden, ayrıca yaşam alanlarının daha yaşanabilir hale getirilmesine yö-

nelik dolaylı yada doğrudan ülke ekonomisinin gelişmesinde de rol oynayan, ulaşım teknolo-

jileri ve politikalarının en doğru biçimde geliştirilmesini, planlanmasını, uygulanmasını ve de-

netlenmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda, bilimsel ve eğitim amaçlı çalışma ve iş birlikleri plan-

lamak, yürütücülüğünü üstlenmek, kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık desteği ver-

mek ve bu konuda eksikliği hissedilen teknik elemanların yetiştirilmesini sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Mevcut ulaşım teknolojileri ve politikalarındaki gelişmeleri takip ederek bunlar için

bir standart oluşturmak ve öneriler geliştirip yetkili kurumlara sunmak.

b) Gelecekte uygulanabilir ulaşım teknolojileri üretmek.

c) Günümüz ulaşım teknolojilerinin uygulanmasında, yürütülmesinde ve denetiminde

ilgili mercilere danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek.

ç) Türkiye ve bölge düzeyinden başlamak üzere, strateji planları, bölge planları, milli

park ve koruma alanları, uzun devre gelişme planları, çevre düzeni planları, çeşitli ölçeklerdeki

nazım ve uygulama imar planları, coğrafi bilgi sistemi çalışmaları, haritalama çalışmaları, yaya

ulaşım planları, otopark ulaşım planları, engelsiz mekân, lojistik ulaşım planları, taksi ulaşım

planları, afet, kampüs planlaması, havza planlaması, fizibilite projeleri, trafik etütleri, kent

merkezi, alış veriş merkezleri, eğitim kurumları, sağlık kurumları, organize sanayi bölgeleri

için uygulama projeleri ve çözümlemeleri yapmak.

d) Merkezi Hükümetin kurum ve kuruluşları, yerel yönetim idareleri, valilik, kayma-

kamlık, büyükşehir, il, ilçe belediyeleri, kalkınma ajansları, özel kişiler, şirketler, birlikler,

kooperatifler, odalar, organize sanayi bölgeleri ve ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar

ile yapılacak protokoller ile nazım imar planı, ulaşım ana planı ve benzeri planlama çalışma-

larını yapmak ve bu planların alt bileşenleri olan trafik ana planı, trafik etüdü, yaya ana planı,

otopark ana planı, kentsel erişilebilirlik etütleri gibi alt planlama çalışmalarını yapmak, gerek-

tiğinde yapılan bu planlama çalışmalarının kontrolörlüğünü ve danışmanlığını yapmak.

e) Güncel ulaşım teknolojilerini ve uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla yurt içi

ve dışı teknik geziler tertip etmek.

f) Güncel ulaşım teknolojileri ve politikaları konusundaki en son gelişmeleri takip et-

mek için bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tip toplantılara Merkez ekibinin katılımını sağ-

lamak.

g) Yurt dışı ya da yurt içinden kamu ya da özel sektör kurum/kuruluşlarından talep edi-

len ve uygun görülen hizmetlerin verilmesi için ortak projeler geliştirmek.

ğ) Bünyesinde görev alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı uyruklu lisans

ve lisansüstü öğrencileri ile akademisyenlerin çalışma konularına ilişkin laboratuvarlar kurmak,

akademik faaliyetleri için mekân ve staj imkânı sağlamak.

h) Yurt dışı ve yurt içi yükseköğretim kurumları ile öğretim elemanı ve araştırmacı ha-

reketliliğine katkıda bulunmak, olanak sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi,

görev süresinin sona ermesi ya da kendi isteği ile görevden ayrılması ile sona erer.

(2) Müdür, Merkez işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim ele-

manlarından olmak üzere iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici ola-

rak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılardan biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı

aydan fazla sürer ise Müdür atama süreci yeniden başlatılır.

(3) Müdür, Merkez içi koordinasyon, denetim ve yazışmalar için Üniversite akademik

veya idari personelinden bir kişiyi sekreter olarak görevlendirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna Başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyeleri

ile Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

c) Yönetimin altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulu onayını takiben Rektörün

onayına sunmak, onaylanan bütçeyi ve çalışma programını uygulamak.

d) Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak

ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje

önerilerinde bulunmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Yönetim Kurulunda görüşülmesini müteakip Rek-

törlük makamına sunmak.

f) Öncelikle Gazi Üniversitesi olmak üzere diğer üniversite lisansüstü öğrencilerinin

tez, araştırma ve proje çalışmalarına Merkezden kaynak aktarma, Yönetim Kurulunun da ona-

yıyla imkân sağlamak.

g) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi ile

Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu

üyesi yeniden aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Mü-

dürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağan üstü olarak salt çoğunluk

ile toplanabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kul-

landığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Üst üste üç kez izinsiz veya mazeretsiz Yönetim

Kuruluna katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
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(3) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun da onayı ile gerektiğinde Üniversite içeri-

sinden ya da dışından çalışma konuları ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş

bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantısına katılabilirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardırlar:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetleri değerlendirmek, Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Çalışma gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

c) Faaliyet ve bütçe raporları üzerinde çalışmalar yapıp sonuçlandırmak.

ç) Merkezin kapsamı içerisinde yer alan her türlü faaliyetin ilkelerini belirleyip dene-

timini sağlamak.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite içinden ya da dışından kamu veya özel

sektörde yer alan ve alanlarında uzman olan kişiler arasından, Müdürün önerisi ile Rektör ta-

rafından görevlendirilen en fazla otuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi

ve görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ve gö-

revlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile aynıdır.

(2) Tavsiye niteliğinde kararlar alınan Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık

eder ve yılda en az bir kez olmak üzere Müdürün çağrısı ile toplanılır.

(3) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun da onayı ile gerektiğinde Üniversite içe-

risinden ya da dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek

amacı ile Danışma Kurulu toplantısına katılabilirler.

(4) Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Danışma Kurulu üyesi de olabilir.

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Çalışma grupları; üniversitelerden, kamu ve özel sektörden ulaşım

ve trafik konularında çalışan uzman kişilerden oluşur. Çalışma gruplarının sayısı, kuruluş ve

çalışma konuları ile çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gruplarda

tam veya yarı zamanlı personel çalıştırılabilir.

(2) Müdür ya da müdür yardımcısı/yardımcılardan biri çalışma gruplarına başkanlık

eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hususlar

Mali işlemler

MADDE 14 – (1) Merkez, bu Yönetmelikte bahsi geçen alanlarda, bahsi geçen kurum

ve kuruluşlarla Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde, bedeli Yönetim Kuru-

lunca belirlenen miktar karşılığında hizmetler verir.

(2) Merkezin mali işlemleri Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi hükümlerine

tabidir.
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Proje desteği

MADDE 15 – (1) Merkez yapacağı proje veya işler için ulusal kalkınma ajansları, Be-

lediyeler Birliği Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi kurum ya da kuruluşlardan Rektörün onayı

ile ayni, nakdi yardım ve hibe desteği alabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18  – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2011 tarihli ve 27949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul

Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci mad-

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında

olan ön lisans ve lisans öğrencileri başarısız sayılırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/5/2011 27949

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/5/2013 28645

2- 9/9/2014 29114
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Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fık-

rasının (a) bendinin üçüncü alt bendi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek lisans için öğrenci kabulünde; adayların ALES puanının %60’ı ile lisans

mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak, kontenjan ilan edilen her bir alan için ayrı ayrı

sıralama yapılır, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için

ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday yerleştirilir ve bu adaylar yüksek lisans programına asil

öğrenci olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur. Konservatuar ve güzel sanatlar fakültesi

mezunlarının ilgili enstitü anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci olarak kabu-

lünde ise adayların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %50’si ile lisans

not ortalamasının %50’si alınarak sıralama yapılır ve adaylar, en yüksek puandan başlamak

üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yer-

leştirilenler yüksek lisans programında asil öğrenci olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur.

Kontenjan ilan edilen programlar için asil listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci adayı

ilan edilir ve asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine bu sıralamaya göre kayıt yapılır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık

teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müf-

redat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslere ağırlık verilir.”

“(6) Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersini alanlarına bakıl-

maksızın; temel istatistik dersini ise ilgili alan/bölüm/anabilim dallarına göre zorunlu olarak

almaları gerekir. Bu dersler, öğrencinin ihtiyacına göre iki, üç veya dört kredi/saat olarak li-

sansüstü ders aşamasının herhangi bir döneminde alınabilir. Bilimsel araştırma yöntemleri dersi

her anabilim/bilim dalınca kendi kadrosundaki öğretim elemanına açtırılabileceği gibi, gerek-

tiğinde enstitü kurulu tarafından da uygun görülen bir veya iki öğretim üyesine de açtırılabilir.

Ancak temel istatistik dersleri ilgili enstitü tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından

alınmak zorundadır. Bu dersleri verecek öğretim elemanlarının bu alanlarla ilgili makale, ders

notu, kitap ve benzeri bilimsel nitelikli çalışmalarının bulunması zorunludur.” 
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki ikinci, üçüncü, dördüncü

ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“(2) Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında öğretim üyeleri, ilgili programın

bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Birinci danışmanlar Üniversite kad-

rosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. İkinci danışmanlar ise Üniversite kadrosu dışındaki

öğretim üyeleri arasından atanabilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-

lığı sayısının üst sınırı onikidir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece öğretim üyesi

yetiştirme programı ve 35 inci madde kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğren-

ciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili

dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönen öğrencileri gerekçe

göstererek %50 artırılmasına Üniversite yetkili kurulları karar verir. Bir öğrenci/tez için birden

fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet

danışmanlığa sahip sayılır.

(4) Danışmanların hangi aşamada atanacağına ilgili kurullar karar verir.

(5) Tez danışmanı iken kurum değiştiren ve/veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin

başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ancak hiçbir ücret-

lendirme yapılamaz.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ç)  bendi eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) K notu: başarısız, 

ç) NI: Not ortalamasına katılmayan ancak AKTS toplamına katılan not,”

“(4) Kredisiz olarak alınan; uzmanlık alan dersleri ve seminer başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz, AKTS’leri genel AKTS toplamına

katılır.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) EABD’de görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından

EABDAK, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı

ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak, öğrencinin danışmanını enstitüye önerir.

Ancak, öğrenciler için EABDAK kararı ile ve Üniversitedeki alanı aynı olmak şartıyla diğer

öğretim üyelerinden de danışman önerilebilir. Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında

danışman öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
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yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Birinci danışmanlar Üniversite

kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danış-

manı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanları ise danışmanın isteği ve EABD başkan-

lığının önerisi ile Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından EYK’ce atanabilir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, enstitünün tez yazım kılavuzuna

uygun biçimde hazırladığı tezi, altı nüsha olarak EABD başkanlığına teslim eder. Lisansüstü

eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal prog-

ramı raporu teslim edilir. Tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri

yer alır. EABD başkanlığınca tez savunma sınav takvimine göre enstitüye gönderilen tezi, öğ-

renci jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam otuz krediden az ve kırk beş krediden fazla

olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi

kredisizdir. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem

projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir

rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans prog-

ramının sonunda yeterlik sınavı da uygulanabilir. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen

yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı ra-

por vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programı için hazırlanan dönem projesi sunulma-

dan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) İlgili EABD’den veya Üniversitenin diğer birimlerinde görevli öğretim üyeleri

arasından EABDAK her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği

alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını enstitüye öne-

rir. Danışman EYK’nın kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde atanır.

Danışmanların en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin

birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı ise danışmanın isteği ve

EABD başkanlığının önerisi ile tez konusuna uygun ve alanı aynı olmak şartı ile Üniversitedeki

kadrolu öğretim üyeleri arasından veya başka bir yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri ara-

sından EYK’ce atanabilir.” 
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“(2) Lisansüstü eğitim sonunda hazırlanan doktora tezleri savunmaya alınmadan önce,

ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir. Doktora tez jürisi

ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi, EABDAK’nin kararı ile enstitüye yazılı olarak

bildirilir. EYK onayı ile doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir. Önerilen tez

savunma sınav tarihinin, tezin enstitüye tesliminden en az yirmi gün sonra olması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da yerine getiren, tezin iç kapağında

tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimlerinin de yer aldığı doktora tezinin ciltlenmiş

sekiz adet kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri bir ay içerisinde teslim eden

doktora öğrencisine doktora diploması verilir.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğ-

renci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına

uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak

savunmak zorundadır. Sanatta yeterlik çalışmasının sonunda hazırlanan sanatta yeterlik çalış-

ması savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu

teslim edilir.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasının teslimi ile ilgili şekil ve şartlar ilgili enstitü yönetim

kurulu tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan ve iç kapağında tez da-

nışmanı ile diğer tez savunma jüri üyelerinin isimlerinin de yer aldığı sanatta yeterlik çalışma-

sını en geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve sanatta yeterlik çalışması şekil yönünden uy-

gun bulunan öğrenciler sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 –Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/7/2013 28724

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/6/2014 29039

2- 22/7/2014 29068
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Niğde Üniversitesinden:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK

PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Niğde

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönet-

meliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

(n) bendi eklenmiş ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir.

“n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“b) Son üç yılda alınmış olması koşulu ile YDS sınavından en az 60 veya Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası

sınavlardan en az eşdeğer düzeyde puan aldığını belgelemek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Yabancı dil hazırlık programı birbirini takip eden iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl

kayıt, kayıt yenileme ve genel sınav süreleri ile resmi tatiller hariç, en az 14 hafta olup, haftada

en az 20 saat ders yapılır. Yabancı dil hazırlık programında geçen süre önlisans/lisans eğitim-

öğretim süresinden sayılmaz. Zorunlu yabancı dil hazırlık programına en fazla 2 yıl, isteğe

bağlı yabancı dil hazırlık programına ise en fazla bir yıl süreyle devam edilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilerin devam durumları, Bölüm Başkanlığınca düzenli olarak takip edilir

ve her yarıyılda iki defa olmak üzere ilan edilir. Devam şartını gerçekleştirmeyen öğrenciler,

yabancı dil hazırlık programından başarısız sayılırlar ve aynı eğitim-öğretim yılı sonunda ya-

pılacak olan genel sınav ve bütünleme sınavına katılamazlar. Bu durumdaki öğrenciler, bir son-

raki eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavına girebilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının

(a) ve (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“(1) Yabancı dil hazırlık programında; yeterlik sınavı, seviye tespit sınavı, ara sınavlar,

genel sınav, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, küçük sınav ve öğrenci izleme dosyası uygula-

nır.”

“a) Yeterlik sınavı; güz ve bahar yarıyılı başında, yabancı dil hazırlık programı akade-

mik takviminde önceden belirlenen bir tarihte, iki aşamalı olarak yapılan sınavdır. Sınavın
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birinci aşaması, dil bilgisi ve okuma becerisi; ikinci aşaması ise yazma ve dinlediğini anlama

becerisini kapsar. Dil bilgisi ve okuma becerisi sınavından 100 üzerinden 50 puan alamayan

öğrenci, takip eden ikinci aşama sınavına giremez. Yeterlik sınavı notu; öğrencilerin girmiş ol-

duğu dil bilgisi, okuma, yazma ve dinlediğini anlama becerisi sınavlarından alacakları notların

ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır. Bu ağırlıklar her eğitim-öğretim yılı başında Bölüm Baş-

kanlığınca belirlenerek öğrencilere duyurulur. Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en

az 60’dır. Güz yarıyılı başında yapılan yeterlik sınavına; yabancı dil hazırlık programından

muaf olmak isteyen yeni kayıtlı öğrenciler ve hazırlık programını herhangi bir nedenle tekrar-

lamak zorunda olan öğrenciler katılabilir. Bahar yarıyılı başında yapılan yeterlik sınavına, ha-

zırlık programına devam etmekte olan ve güz yarıyılı başarı puanı 80 ve üzeri olan öğrenciler

girebilirler. Yeterlik sınav notu 60 puanın altında olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık progra-

mına devam etmek zorundadır.”

“f) Mazeret sınavı, sadece ara sınavlar için düzenlenir. Haklı ve geçerli mazeretleri ne-

deniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler için, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen

tarihlerde mazeret sınavları düzenlenir. Bu sınavlara da giremeyen öğrenciler için ikinci bir

mazeret sınavı hakkı tanınmaz.”

“g) Bütünleme sınavı, genel sınava girme hakkı elde eden ancak genel sınavda başarısız

olan öğrencilere uygulanır. Genel sınavda uygulanan başarı şartları bütünleme sınavında da

aynen uygulanır. Bütünleme sınav notunun başarı notuna etki oranı, genel sınav notunun başarı

notuna etki oranı ile aynıdır. Bütünleme sınav notu genel sınav notu yerine kullanılır.  Genel

sınav sonucunda elde ettiği başarı puanını yükseltmek isteyen öğrenciler de bütünleme sınavına

girebilirler. Ancak bu durumda en son girilen sınavın notu geçerli olur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin ara sınavlar için mazeretli sayılmasına Yüksekokul Yönetim Kurulu

tarafından karar verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğretim dili tamamen veya en az % 30 yabancı dil olan programlarda zorunlu ya-

bancı dil hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken koşulları yerine getire-

mediği için başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yeterlik sınavına katılır ve/veya hazırlık prog-

ramını en fazla bir yıl süreyle tekrarlar.”

“(4) Öğretim dili tamamen veya en az % 30 yabancı dil olan programların zorunlu ya-

bancı dil hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlamayan öğrencilerin programdan ilişiği

kesilir. Öğrencilerin ilişik kesme işlemleri, öğrencinin kayıtlı olduğu birim tarafından yürütülür

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                               8 Ağustos 2015 – Sayı : 29439



ve karara bağlanır. Bu durumdaki öğrenciler, Üniversitede öğretim dili Türkçe olan aynı prog-

ram bulunmaması halinde, talep etmeleri durumunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla öğrencinin

Üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından

düşük olmaması şartıyla, başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan programlardan birine

merkezi olarak yerleştirilebilir. Başvuru ve yerleştirilme sürecini öğrenci kendi sorumluluğu

çerçevesinde takip eder.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/87

İşyeri  : Kastamonu Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kemeraltı Cad. Öney İşh. No:6/3 Karaköy

Beyoğlu/İSTANBUL (Merkez)

SGK Sicil No : 1016693.037, 1024715.037, 1019953.037,1079053.034

Tespiti isteyen : İşveren

İnceleme  : Kastamonu Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca

yapılan incelemede; Sıpacı Köyü Devrekani/KASTAMONU, Örenbaşı Köyü Elamşo Yaylası

Mevkii Devrekani/KASTAMONU ve Haco Köyü Daday/KASTAMONU adreslerinde kurulu

işyerlerinde krom madeni üretimi işinin yapıldığı, Kemeraltı Cad. Öney İşh. No:6/3 Karaköy

Beyoğlu/İSTANBUL adresinde kurulu işyerinde  diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği

olarak tanımlanan asıl faaliyet konusuna yardımcı işler yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin

İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı "Madencilik ve taş ocakları" işkolunda yer aldığı

tespit edilmiştir.

Karar: Kastamonu Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yürüttüğü işlerin niteliği iti-

bariyle İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı "Madencilik ve taş ocakları" işkoluna girdi-

ğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu

İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/10/2011 28073
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/88

İşyeri  : Yatpa Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Celal Umur Cad. No:10 Torbalı/İZMİR (Merkez)

SGK Sicil No : 0261642.035

Tespiti isteyen : Teksif Sendikası

İnceleme  : Yatpa Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bakan-

lığımızca yapılan incelemede; merkez adresinde ahşap ürünlerin işlenmesi ve dayanıklı ev mo-

bilyaları imalatı işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 06 sıra

numaralı "Ağaç ve kağıt" işkolunda,

Aynı işverene bağlı değişik adreslerde faaliyet gösteren satış mağazalarında ve irtibat

bürosunda mobilya ve diğer ev eşyalarının perakende satış ve pazarlama işlemleri ile bu iş-

lemlere destek sağlanması işlerinin yapıldığı bu nedenle yapılan işlerin  İşkolları Yönetmeli-

ğinin 10 sıra numaralı "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" işkolunda, 

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından: 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2015/5) 

Kapsam

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

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

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içermektedir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük be-

yannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük

beyannamesine eklenir. 
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Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki formların eksiksiz bir şekilde doldurulması

ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi ge-

rekmektedir. 

İnceleme

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne ile-

tilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve

belge istenebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahi-

binin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya

eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6  –  (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulan-

masına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet

veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dahil)

daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın

ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fa-

tura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçer-

lilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi

gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi

düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik

süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim

belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanı veya bu hususu belgelendiren ilgili

belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi du-

rumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 15/8/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 
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—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN
GERİ ALINMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (k) bendine
istinaden yürürlüğe konulan “İhracat 2004/4 sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne
İlişkin Tebliğ” uyarınca, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketin “Sektörel Dış Ticaret Şir-
keti” statüsü geri alınmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                               8 Ağustos 2015 – Sayı : 29439



Maliye Bakanlığından:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE

UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin
(c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe gir-
miştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan
mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanma-
sına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.

I- MÜKELLEFİYET
A- VERGİNİN KONUSU
1. (III) Sayılı Liste Kapsamındaki Mallarda Verginin Konusu
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, bu

Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan malların ithali veya imal edenler tarafından teslimi ile
ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye ta-
bidir. 

ÖTV, konusuna giren her mal için bir kez uygulandığından, (III) sayılı listedeki malların
vergi uygulandıktan sonraki el değiştirmeleri vergiye tabi değildir. Örneğin, rakının, imalatçısı
tarafından pazarlama şirketine teslimi ÖTV’ye tabidir. Ancak, pazarlama şirketinin ve sonraki
safhaların perakende veya toptan teslimi aşamalarında ÖTV aranmaz.

(III) sayılı liste kapsamındaki mallardan daha önce ÖTV’ye tabi tutulmamış olanların,
mahkeme satış memurlukları ve icra daireleri dâhil olmak üzere, resmî veya özel kuruluşlarca
müzayede yoluyla satışı ÖTV’ye tabidir. Ancak, daha önce ÖTV uygulanmış malların müza-
yede yoluyla satışlarında ÖTV uygulanmaz. Örneğin, sigara imalatçısı bir mükellefin, ürettiği
ve stoklarında bulunan sigaralarının icra yoluyla satılması halinde, bu satış vergiye tabidir. Bu-
nunla birlikte, bu mükellefin ÖTV’sini ödeyerek ithal ettiği sigaraların icra yoluyla satılması
halinde, ÖTV uygulanmaz.

2. (III) Sayılı Listenin Kapsamı
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden oluşur.
(A) Cetvelinde; kolalı gazozlar ile alkollü içkiler yer alır. Kolalı gazozlar dışındaki ga-

zozlar ve etil alkol liste kapsamında yer almadığından ÖTV’ye tabi değildir. 
(B) Cetvelinde; puro, sigarillo, sigara, nargile tütünü, enfiye veya çiğnemeye mahsus

tütün gibi tütün mamulleri yer alır.
ÖTV’nin konusuna giren malların tanımlanmasında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde

yer alan tanımlamalar dikkate alınır. Diğer mevzuatta yer alan tanımlar dikkate alınmaz. Ancak,
Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesinde tanımlama veya açıklama olmadığı durumlarda,
Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan belirleme ve açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilir.

3. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) Numarasının Tespiti
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanuna

ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu
hükme bağlanmıştır. 

Dolayısıyla, ÖTV’ye tabi mallar, esas itibarıyla, Kanuna ekli listelerde, Türk Gümrük
Tarife Cetvelindeki tarife, tarife alt pozisyon açılımları, G.T.İ.P. numaralarına yer verilmek su-
retiyle ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlandığı şekilde belirlenmiştir. 

Bu bağlamda, ülkemizde bir malın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi G.T.İ.P.
numarasında sınıflandırıldığının belirlenmesinde yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
olup, yükümlülerin bu husustaki talepleri bu Bakanlığın Bölge Müdürlükleri tarafından ilgili
mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır.
_______________________________________

1 12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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4. Malın Sınıflandırıldığı G.T.İ.P. Numarasının veya Tanımının Değişmesi
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, Ka-

nuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarında, Kanuna ekli listeler dı-
şında yapılacak değişiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmez.

Buna göre, (III) sayılı listede yer alan bir malın, G.T.İ.P. numarasının veya tanımının
değiştirilmek ya da kaldırılmak suretiyle başka bir G.T.İ.P. numarasına taşınması veya bu mal
için yeni G.T.İ.P. numarası/numaraları ihdas edilmesi ve benzeri hallerde, (III) sayılı listede
değişiklik yapılmadığı sürece, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıka-
rılan Bakanlar Kurulu Kararları ile Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri açısından uygula-
mada değişiklik olmaz.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında
veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişik-
liklere bağlı olarak açıklamaya yetkilidir.

B- TANIMLAR
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde yer alan tanımlardan, (III) sayılı

liste uygulamasına ilişkin olanlara yönelik açıklamalar aşağıdadır. 
1. İthalat 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde,

verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi “ithalat” ola-
rak tanımlanmıştır. 

Bu kapsamda, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun2 geçici ithalat ve
hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti
Gümrük Bölgesine giren mallar da ithal edilmiş sayılır.

2. Teslim ve Teslim Sayılan Haller
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde

“teslim”, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya
adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca aynı maddenin,
• (2) numaralı fıkrasında, bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği

yere veya kişilere tevdiinin teslim hükmünde olduğu, malın alıcıya veya onun adına hareket
edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye
tevdi edilmesinin de teslim olduğu, trampanın iki ayrı teslim hükmünde olduğu, kap veya
ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslimin, bunların içinde bulunan mallar
itibarıyla yapılmış sayılacağı,

• (3) numaralı fıkrasında, vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında
her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline
ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi ile mülkiyeti muhafaza kaydıyla
yapılan satışlarda zilyetliğin devrinin teslim sayılacağı

hükme bağlanmıştır.
Dolayısıyla, teslim işleminde malın gönderildiği yere varmış olması şart değildir. Malın

nakliyesine başlanması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi ile teslim gerçekleşir.
Trampa iki ayrı teslim sayıldığından, vergiye tabi bir malın karşılığının yine vergiye tabi bir
mal olması halinde, her iki teslim ayrı ayrı ÖTV’ye tabidir. 

ÖTV kapsamına giren malların depozito karşılığı geri verilmesi mutat olan kap ve
ambalajlar içinde tesliminde vergileme, sadece kap ve ambalajların içindeki mallar için yapılır.
Ancak ÖTV kapsamına giren malların, depozito karşılığı geri verilmesi mutat olmayan kap ve
ambalajlarla birlikte tesliminde, bu mallar, kap ve ambalajı ile birlikte ÖTV’ye tabidir. 
_______________________________________

2 04.11.1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Vergiye tabi olan malların, vergiye tabi olan malların imali dışında, her ne suretle olursa
olsun kullanılması, sarfı veya işletmeden çekilmesi de teslim sayılır. Dolayısıyla, (III) sayılı
listedeki malların ÖTV’nin konusuna girmeyen bir malın imalinde kullanılması halinde teslim
gerçekleşmiş sayılır. Ancak işletmede üretilen ÖTV’ye tabi bir malın aynı işletme bünyesinde
ÖTV’ye tabi olan başka bir malın imalinde girdi olarak kullanılması vergiye tabi değildir.

Örneğin, işletmede imal edilen şarabın aynı işletmece vermut imalinde kullanılması
durumunda, teslim gerçekleşmiş sayılmaz ve ÖTV aranmaz, şarabın girdi olarak kullanımıyla
imal edilen vermutun teslimi ise ÖTV’ye tabi olur. Diğer taraftan, çikolata imalatçısının
ÖTV’ye tabi olmayan çikolata imalinde kullandığı, kendi ürettiği likör için teslim gerçekleşmiş
sayılır. Bu durumda, imalatta kullanılan likör için genel hükümler çerçevesinde ÖTV beyan
edilip ödenir. 

Vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi
namlarla verilmesi teslim olarak kabul edilir. Bu çerçevede, vergiye tabi malların üçüncü şa-
hıslara satılması ile personele ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi ya
da özel amaçlarla işletmeden çekilmesi arasında, vergilendirme açısından bir fark yoktur.

Teslim ve teslim sayılan haller, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin3

(I/A/2 ve 3) bölümlerinde yapılan açıklamalara göre değerlendirilir.
C- VERGİYİ DOĞURAN OLAY
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde vergiyi doğuran olay, işlemlerin

özelliklerine göre ayrı ayrı tayin ve tespit edilmiştir.
Buna göre, (III) sayılı liste kapsamındaki malların;
i. Tesliminde vergiyi doğuran olay, bunların, imal edenler ile ÖTV uygulanmadan önce

müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler tarafından teslimi,
ii. Tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde vergiyi doğuran

olay, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere, fatura veya benzeri belgelerin dü-
zenlenmesi,

iii. Kısım kısım tesliminin mutat olduğu veya bu hususta mutabık kalındığı hallerde
vergiyi doğuran olay, her bir kısmın teslimi,

iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran
olay, imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda
değil, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmeler tarafından alıcıya teslimi,

v. İthalatında vergiyi doğuran olay, Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün
doğması, ithalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili

anında meydana gelir.
Ç- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
1. Mükellef
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi

uyarınca, (III) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile ÖTV uygulanmadan önce mü-
zayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ÖTV mükellefidir.

(III) sayılı listedeki malların imalatçılarına ilişkin ÖTV mükellefiyeti, imalat faaliyetine
başlanmasından önce tesis ettirilir.

Öte yandan, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun4 153 üncü maddesi
uyarınca ÖTV mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler, ÖTV’ye tabi işlemleri bulunmaması ne-
deniyle ÖTV mükellefiyetlerinin sona erdirilmesini, bir dilekçe ile bağlı bulundukları vergi
dairesine başvurmak suretiyle isteyebilir. Bu dilekçe üzerine mükellefiyet kaydı ilgili vergi
dairesince terkin edilir. 
_______________________________________

3 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 10.01.1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Ancak Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesi hükmü uyarınca, mükellefin ÖTV’ye
ilişkin mükellefiyet kaydının terkin edilmesi, mükellefin işi bırakmasından önceki döneme iliş-
kin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi, bu tarihten sonra faaliyette bulunduğunun
tespiti halinde, bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme fiilini işleyenler
hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza uygulanmasına da engel teşkil etmez.

2. Vergi Sorumlusu 
2.1. Mükellefin Türkiye İçinde İkametgâhının, İşyerinin, Kanuni ve İş Merkezle-

rinin Bulunmaması Halinde Sorumluluk
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında,

ÖTV mükellefinin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulun-
maması halinde, verginin konusuna giren malları mükelleften teslim alanlar veya adına hareket
edenler, ÖTV’nin beyanı ve ödenmesiyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesinden mükellef gibi
sorumludur.

2.2. Belgesiz Mal Bulundurulması Halinde Sorumluluk
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, fiilî

veya kaydî envanter sırasında Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulunduruldu-
ğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı
için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz
edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın, tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden
hesaplanan ÖTV, alışını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarh edilir. Tarh edilecek ÖTV,
asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan vergiden az olamaz. Bu tarhiyata vergi ziyaı cezası
uygulanır.

Dolayısıyla, bu kapsamda işlem tesis edilebilmesi için, mükellefiyetin veya mükellefi-
yeti gerektirecek faaliyetin bulunması ve söz konusu malların belgesiz olarak bulunduruldu-
ğunun fiilî veya kaydî envanter neticesinde tespit edilmesi gerekmekte olup, bu yönde herhangi
bir tespit bulunmadığı sürece mezkûr düzenleme kapsamında ÖTV tarhiyatı yapılmaz. Örneğin,
perakende satış yapan bir işletme nezdinde belgesiz olarak alkollü içki veya tütün mamulü bu-
lundurulduğunun tespiti halinde bulunduran hakkında bu uygulama kapsamında işlem tesis
edilir. 

Öte yandan, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile
ilgili vergi inceleme raporuna dayanılarak ÖTV tarhiyatı yapıldığı takdirde, bu kapsamda ayrıca
alıcıdan ÖTV ve buna ilişkin ceza aranmaz. 

Ayrıca, (III) sayılı liste kapsamındaki malların ithalatı, imal edenler tarafından teslimi
ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı aşamaları ÖTV’ye tabi olduğundan, bel-
gesiz olarak bulundurulduğu tespit edilen malların söz konusu safhalarda vergilendirildiğinin
tespiti halinde de bu uygulama kapsamında işlem tesis edilmez. 

II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Maliye

Bakanlığının, 
• Bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanmasına, 
• Verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin ter-

kinine 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Söz konusu yetkiye dayanılarak, mezkûr Kanunda yer alan, (III) sayılı listedeki mallara

ilişkin istisna ve ihraç kayıtlı teslim uygulamalarının usul ve esasları aşağıda belirlenmiştir.
A- İHRACAT İSTİSNASI
1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamına giren malların ihracat

teslimleri, Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca;  
• Teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması,
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• Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması
şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde ÖTV’den istisnadır.
Bu bağlamda, (III) sayılı liste kapsamındaki malların, imalatçıları tarafından yurt dı-

şındaki müşterilere teslim edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkması ha-
linde bu teslim ÖTV’den müstesnadır.

“Yurt dışındaki müşteri” tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında
olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade
eder. 

Söz konusu malların imalatçıları tarafından yurt dışındaki büro, temsilcilik, acente veya
benzeri kuruluşlarına, buralarda tüketilmek veya satılmak üzere tesliminde de ihracat istisnası
uygulanır. Uluslararası taşımacılığa ilişkin olarak; yabancı bayraklı gemilere, yabancı hava
yolu firmalarının hava taşıma araçlarına ve yerli deniz ve hava taşıma araçlarına yapılan tes-
limler de ihracat teslimi olarak değerlendirilir. İstisna kapsamına giren teslimlere ilişkin işlem
veya ödemelerin yabancı deniz ve hava yolu firmalarının Türkiye’deki acenteleri tarafından
yapılması istisnanın uygulanmasına engel değildir. Söz konusu teslimlerin ihracat istisnası kap-
samında vergiden müstesna tutulabilmesi için gümrük çıkış beyannamesi ile tevsik edilmesi
gerektiği tabiidir. 

İhraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden Türkiye’deki kişi ya da
kuruluşlara veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere Tür-
kiye’de teslim edilen mallar için ihracat istisnası uygulanmaz.

İhracat teslimine ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturalar ile uluslararası
taşımacılığa ilişkin olarak yabancı bayraklı gemilere, yabancı hava yolu firmalarının hava ta-
şıma araçlarına ve yerli deniz ve hava taşıma araçlarına ihracat istisnası kapsamında yapılan
teslimler dolayısıyla düzenlenen faturalarda ÖTV hesaplanmaz.

İstisna kapsamında yapılan teslimler, ÖTV Beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler”
bölümünün “İstisnalar” tablosundaki istisna türü listesinden “İhracat İstisnası” seçilerek beyan
edilir.

ÖTV mükelleflerince ayrıca, beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İhracat İs-
tisnası” tablosuna, istisna kapsamında yapılan teslime ilişkin gümrük çıkış beyannamesi ile
satış faturasına ilişkin bilgiler ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgiler girilir.

İhracata konu malların yurt dışına çıktığı, 
• Gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir

(YMM) tarafından onaylı örneği ile 
• Yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın (uluslararası taşımacılığa ilişkin

yabancı ve yerli deniz ve hava taşıma araçlarına yapılan teslimlerde, bu teslimlere ait faturanın)
firma yetkililerince aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe ve imza tatbik edilmek
suretiyle onaylı fotokopisi 

bir dilekçe ekinde ÖTV yönünden bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilerek tevsik
edilir.

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri, kargo şirketi adına
düzenlenen, malı yurtdışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü
tarafından elektronik ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik edilir.

Sınır ticareti kapsamında yapılan ihracat, gümrük beyannamesi ile tevsik edilir. Bu du-
rumda ayrıca, bir defaya mahsus olmak üzere sınır ticareti yetki belgesi de ibraz edilir.

2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracat Teslimleri
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında, ihraç edi-

len mallara ait alış faturaları veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin
ihracatçıya iade edilmesine imkân tanınmış olup, bu iadeye ilişkin usul ve esasları belirleme
hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
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Bu kapsamda, (III) sayılı listedeki malların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesi,
sadece ÖTV mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusudur. ÖTV uygulanan safhadan
sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve
malın fiyatına dâhil edilmiş olan ÖTV iade edilmez.

Örnek: İmalatçı (A)’nın ürettiği sigarayı ÖTV ödeyerek satın alan (B)’nin bu malı
ihraç etmesi durumunda, (A)’nın satış faturasında gösterilen ve yine (A) tarafından beyan edi-
lerek vergi dairesine ödenen ÖTV, (B) tarafından iade konusu yapılabilir. Ancak (B)’nin ima-
latçı (A)’dan satın aldığı söz konusu malı (C)’ye satması ve (C)’nin bu malı ihraç etmesi ha-
linde, (A) tarafından beyan edilen ve (C)’nin satın aldığı sigaranın fiyatına dâhil edilmiş olan
ÖTV, iade edilmez. 

Aynı şekilde ÖTV ödenerek ithal edilen (III) sayılı liste kapsamındaki malın ithalatçısı
tarafından ihraç edilmesi halinde, gümrük idaresine ödenen ÖTV, ithalatçı-ihracatçı tarafından
iade konusu yapılabilir. Ancak, ÖTV ödenerek ithal edilen malın, ithalatçısından satın alınarak
ihraç edilmesi halinde ÖTV iade konusu yapılmaz. 

ÖTV ödenerek ithal edilen veya yurt içinde ÖTV mükellefinden satın alınan malların
ihracatında, ödenen ÖTV’nin iadesi için söz konusu malın, ithalatçısı veya yurt içinden satın
alan tarafından, olduğu gibi (aynen) ihraç edilmiş olması şartı aranır. Örneğin, imalatçısından
ÖTV’si ödenerek satın alınan taze üzüm şarabının çeşitli aroma ve katkı maddeleri ile işlenerek
ihraç edilmesi halinde taze üzüm şarabı için ödenen ÖTV iade edilmez. 

İhraç edilen mallara ait ÖTV’nin iadesi, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teb-
liğinde5 belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Standart İade Talep Dilekçesi ile talep edilir.
Söz konusu ÖTV’nin iadesinin talep edilmesi halinde,

• İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV’nin ayrıca gösterildiği fatura veya ben-
zeri belge (ihraç edilen mal ithal edilmiş ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ve ver-
ginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzu), 

• İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesi, 
• İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura (uluslararası

taşımacılığa ilişkin yabancı ve yerli deniz ve hava taşıma araçlarına yapılan teslimlerde, bu
teslimlere ait fatura)

ihracatçının katma değer vergisi (KDV) yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
Gümrük beyannamesi ile gümrük makbuzunun ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tara-
fından onaylı örneği, diğer belgelerin ise aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tat-
biki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi vergi dairesine verilir.

Bu belgelerin vergi dairesine ibrazı üzerine ilgili vergi dairesince, ihraç edilen malın
alımına ait ÖTV’nin, mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine (ithalatta gümrük ida-
resine) ödendiği teyit edilir. Bu teyitten sonra, ihraç edilen mala ait ÖTV, talebe göre, gümrük
beyannameli mal ihracından doğan KDV iadesi ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde (IV/E bölümü hariç) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, nakden
ve/veya mahsuben iade edilir. İhraç edilen malla ilgili olarak ÖTV’nin yanı sıra KDV iadesi
de talep edilmiş olması halinde, yukarıda belirtilen belgelerden KDV iadesi için ibraz edilmiş
olanlar mükelleften ayrıca istenilmez, vergi dairesine ibraz edilen belgelerin şef ve müdür yar-
dımcısı tarafından onaylı fotokopileri kullanılır.

3. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi

uyarınca, ÖTV mükelleflerince ihracat istisnası uygulanarak ihraç edilen malların, Gümrük
Kanunu hükümlerine göre geri gelmesi halinde ithalatta ÖTV uygulanmaz. 
_______________________________________

5 10.10.2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Ancak, ihracatçıların ÖTV iadesinden yararlandığı ihracat işlemine konu malların veya
ÖTV ödemeksizin ihraç kaydıyla satın alarak ihraç ettiği malların geri gelmesi halinde, gümrük
idaresince geri gelen mallar için ithalatın yapıldığı tarih itibarıyla ÖTV uygulanır. Bu nedenle,
geri gelen mallar için gümrük idaresi tarafından, ihracatçının ÖTV iadesinden veya tecil-terkin
uygulamasından yararlanıp yararlanmadığı, yararlanmışsa yararlandığı tutar ihracatçının bağlı
olduğu vergi dairesinden tespit edilir ve buna göre işlem yapılır. Bu tespit, ithalatçının adı-
soyadı/unvanı, vergi kimlik numarası/T.C. kimlik numarası, geri gelen malın cinsi, miktarı, tu-
tarı, ilgili bulunduğu gümrük beyannamesinin tarih ve sayısı ile diğer gerekli bilgiler ilgili vergi
dairesine aktarılmak suretiyle yapılır.

İhraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin olarak, ihraç kaydıyla teslimde bulunan mü-
kellefin tecil edilen vergisi henüz terkin edilmemişse, ihracatçının ÖTV’yi gümrük idaresine
ödediğinin tevsiki üzerine, vergi dairesince tecil edilen vergi gecikme zammı uygulanmaksızın
terkin edilir. 

4. Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Kanuna

ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinde ÖTV istisnası uygulanabilmesi için;
• Teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması,
• Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması
şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm gereğince, yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimlerde, teslimin yurt

dışındaki müşteriye yapılması şartı gerçekleşmediğinden, ihracat istisnası uygulanmaz.
Öte yandan, serbest bölgelerden yurt dışına yapılan teslimler ÖTV’den müstesnadır.

Serbest bölgelerden yurt dışına yapılan teslimlerde, gümrük beyannamesi düzenlenmemesi ne-
deniyle, (III) sayılı listedeki malların serbest bölgeden ihracatı, serbest bölgeye giren mallar
için düzenlenen gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresince onaylı serbest bölge işlem
formlarıyla tevsik edilir. Dolayısıyla, söz konusu belgeler de ihracatın tevsikinde veya iade ta-
lebinde, ibrazı gerekli diğer belgelerle birlikte vergi dairesine verilir.

5. Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun6 12 nci maddesinin

(1) numaralı fıkrasındaki, yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılan teslimlerin ihracat tes-
limi sayılacağına dair hükümler, Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer almamaktadır.

Dolayısıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası
gereğince, yetkili gümrük antreposu işleticilerine yapılan teslimlerde ÖTV yönünden ihracat
istisnası uygulanmaz.

6. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler
Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamındaki,

“Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)” ile “Yolcu
Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)” uygu-
lamalarına ilişkin olarak mezkûr Kanun ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
yer alan düzenlemelerin ÖTV uygulaması bakımından geçerliliği bulunmamaktadır.

Bu nedenle, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ÖTV kapsamına giren malların tes-
liminde ÖTV istisnası uygulanmaz veya tahsil edilen ÖTV iade edilmez.

B- DİPLOMATİK İSTİSNA
1. Kapsam 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesine göre, Kanuna ekli (III) sayılı listede

yer alan malların, 
• Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikle-

rine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,
_______________________________________

6 02.11.1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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• Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların
diplomatik haklara sahip mensuplarına, 

• Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçe-
vesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlara ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de görevde bulundukları süre
içerisinde

kendi ihtiyaçları için teslimi, ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı ve bun-
lar tarafından ithali ÖTV’den istisnadır.

2. İstisnadan Yararlanabilecekler
İstisnadan, 
• Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri,

konsoloslukları ve bunların diplomatik statüyü haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplo-
masi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları,

• Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların
diplomatik haklara sahip mensupları,

• Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ya da Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan ev sahibi ülke anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar
kapsamında, Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşların yönetici kadrolarındaki
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları 

yararlanabilir.
Bu istisna uygulamasında, istisnadan yararlanacak olanların kapsamı Dışişleri Bakanlığı

ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir.
3. İstisnadan Yararlananlara Belge Verilmesi
İstisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlara Dışişleri Bakanlığınca, ÖTV istisnasından ya-

rarlanacakları malları gösteren bir belge verilir. Bu belge, (III) sayılı listedeki mallar için varsa
istisnadan yararlanılacak miktar veya tutarları da gösterir şekilde, ÖTV mükellefine veya
ithalde gümrük idaresine verilmek üzere düzenlenir.

4. İstisna Uygulaması 
Bu istisna (III) sayılı listedeki malların, istisnadan yararlananlar tarafından ithalinde

veya mükellefler tarafından istisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlara tesliminde uygulanır. 
İstisna uygulamasından yararlanmak isteyen kişi veya kuruluşlarca, işlemi yapacak olan

ÖTV mükelleflerine veya gümrük idaresine, Dışişleri Bakanlığınca verilen belge ibraz edilerek
bu işlemde ÖTV uygulanmaması talep edilir. ÖTV mükellefleri veya gümrük idarelerince, ken-
dilerine ibraz edilen belgedeki bilgilere, düzenledikleri faturada veya gümrük makbuzunda yer
verilir. Bu suretle yapılan teslimler veya ithalat için ÖTV hesaplanmaz ve tahsil edilmez. 

ÖTV mükelleflerince, bu kapsamda teslim edilen mala ait bilgiler ile bedeli, teslim
tarihi ve alıcıya ait bilgilerin yer aldığı ve yanına kaşe tatbik edilerek imzalanan söz konusu
belgenin bir fotokopisi, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muha-
faza edilir ve talep edilmesi halinde ibraz edilir.

ÖTV mükellefleri, diplomatik istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tu-
tarını, fatura bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen
faturada “ÖTV Kanununun 6 ncı Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edil-
meyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

İstisna kapsamında yapılan teslimler, ÖTV Beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler”
bölümünün “İstisnalar” tablosundaki istisna türü listesinden “Diplomatik İstisna” seçilerek be-
yan edilir.

ÖTV mükelleflerince ayrıca, beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “Diplomatik
İstisna” tablosuna, Dışişleri Bakanlığınca verilen belgeye ilişkin bilgiler, bu istisna kapsamında
yapılan teslimler nedeniyle düzenlenen faturalara ait bilgiler ve Gelir İdaresi Başkanlığınca is-
tenebilecek diğer bilgiler girilir. 
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İstisnadan yararlanan kişi veya kuruluşun mükellefe verdiği Dışişleri Bakanlığı yazısı-
nın ve işleme ilişkin olarak düzenlenen faturanın aslının aynı olduğu işletme yetkililerince im-
zalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış fotokopileri, bir dilekçe ekinde vergi dairesine
ibraz edilerek teslimin istisna kapsamında olduğu tevsik edilir.

5. Sorumluluk
Bu istisna uygulamasında, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilme-

mesi suretiyle istisna kapsamında mal teslim edilmesi halinde ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı
cezası ve gecikme faizi ile birlikte ÖTV mükellefinden aranır.

C- DİĞER İSTİSNALAR
1. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6)

Numaralı Bendi Uygulaması
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi

uyarınca, Gümrük Kanununun;
• 167 nci maddesi [5 numaralı fıkrasının (a) bendi ile 7 numaralı fıkrası hariç],
• Geçici ithalat rejimine ilişkin, 
• Hariçte işleme rejimine ilişkin,
• Geri gelen eşyaya ilişkin
hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan malların ithali

ÖTV’den istisnadır.
Bu kapsamda, (III) sayılı listede yer alan malların, Gümrük Kanununun 167 nci mad-

desinin birinci fıkrasının 4 ve (6/a) bentleri kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak itha-
linde ÖTV istisnası uygulanır.

Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası
ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin
tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak Gümrük Kanununun
168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından
faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnası dolayısıyla iade alınan veya
tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar
kadar teminat gösterilmesi şarttır.

2. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (7)
Numaralı Bendi Uygulaması

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi
gereğince, Gümrük Kanununun, 

• Transit, gümrük antrepo, dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine
tabi tutulan mallar ile

• Serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar
ÖTV’den istisnadır. 
Bu kapsamda, dâhilde işleme rejimi, ihracatı taahhüt edilen ürünlerin elde edilmesinde

kullanılan malların, ithalat vergileri ödenmeksizin ithal edilmesine imkân sağlayan bir rejim
olup, (III) sayılı listede yer alan malların dâhilde işleme rejimi kapsamında ithali, ÖTV’den
istisnadır. Ancak, dâhilde işleme rejimi kapsamında olsa dahi; imalatta kullanılan malların yurt
içinden temin edilmesi ile fiilen ihraç edilmeyen malların imalinde kullanılan malların ithal
edilmesi hallerinde bu kapsamda ÖTV istisnası uygulanmaz.

Bunun yanı sıra, (III) sayılı listede yer alan malların söz konusu rejimler dışında kulla-
nılması, sarfı veya yurt içine tesliminin genel hükümler çerçevesinde vergilendirileceği tabiidir. 

Ayrıca, Kanunun 16 ncı maddesinde, Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar gereğince
gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV’nin de aynı usule tabi tutu-
lacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, başta Gümrük Kanununun 118 inci maddesi olmak
üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince, gümrük vergisi teminata bağlanarak ithal edilen mal-
lara ait ÖTV de teminata bağlanır.
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3. Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler ile Bu Mağazalar Tarafından
Yapılan Teslimler

Gümrük Kanunu uyarınca, gümrüksüz satış mağazaları gümrük antreposu sayıldığın-
dan, bu mağazalar tarafından ÖTV'nin konusuna giren malların ithali Özel Tüketim Vergisi
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca vergiden müstes-
nadır. Bu mağazalar tarafından ithal edilen mallar antrepo rejimi kapsamında olduğu sürece
ÖTV uygulanmaz. Bu malların, Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının
4 ve (6/a) bentleri kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithalinde de Kanunun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca ÖTV istisnası uygulanır.

Ancak, yurt içindeki ÖTV mükellefleri tarafından imal edilerek gümrüksüz satış ma-
ğazalarına teslim edilen mallar T.C. Gümrük Bölgesinden çıkmadığından ve gümrüksüz satış
mağazaları yurt dışındaki müşteri kapsamına girmediğinden, bu teslimlerde ÖTV yönünden
ihracat istisnası uygulanmaz. Yurt içindeki mükelleflerin serbest dolaşımdaki mallarının bu
mağazalara tesliminde antrepo rejimi uygulanması söz konusu olmadığından, ÖTV mükellef-
lerinin bu mağazalara yaptığı teslimlerde Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) nu-
maralı bendine göre istisna uygulanması da mümkün değildir.

Ç- İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasıyla, ihraç edil-

mek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV’nin, mükelleflerce ihracatçılardan
tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk et-
tirilerek tecil edileceği, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından
itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin olunacağı hükme bağ-
lanmıştır.

1. Kapsam
(III) sayılı liste kapsamındaki malların ihraç edilmek üzere ihracatçılara tesliminde he-

saplanan ÖTV’nin ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla, ÖTV mükelleflerinin talebi üzerine
tecil edilmesi mümkündür. 

Bu uygulama, ihracatçının doğrudan ÖTV mükelleflerinden satın aldığı malların, ol-
duğu gibi (aynen) ihraç edilmesi halinde geçerlidir.

İhraç kaydıyla yapılacak teslimler için cins, nitelik, tutar veya miktar konusunda bir sı-
nırlama yoktur. 

Serbest bölgeye yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmadığından, serbest böl-
geye teslim edilecek malların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında tecil-terkin uygulaması
kapsamında işlem tesis edilemez. Ancak, serbest bölgelerden yurt dışına yapılan ihracat tes-
limleri ÖTV’den müstesna olduğundan, ihraç kaydıyla teslim edilen malların serbest bölgeden
ihraç edilmesi durumunda, serbest bölgedeki alıcıya yapılan teslimlerde tecil-terkin uygulaması
kapsamında işlem yapılması mümkündür.

Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınmakla birlikte, malın sonraki aşamada
tekrar teslime konu edildikten sonra bu aşama tarafından ihracının yapılmış olması halinde, bu
durum tecil-terkin şartlarının ihlal edilmesi sonucunu doğurduğundan buna göre işlem yapılır.
Ancak, merkezi yurt içinde bulunan bir firma tarafından yurt içinden tecil-terkin uygulaması
kapsamında satın alınıp serbest bölgedeki şubesi aracılığıyla ihraç edilen mallara ilişkin olarak
mükellef tarafından beyan edilerek tecil edilen ÖTV, serbest bölgedeki şubenin merkezden ayrı
mükellefiyetinin bulunmaması veya kendi adına müstakilen faaliyet göstermiyor olması kay-
dıyla, terkin edilir. Merkez tarafından serbest bölgedeki şubeye mal gönderimlerinin ilgili diğer
mevzuat gereğince şube adına fatura düzenlenmek suretiyle yapılması bu yönde işlem tesisine
engel teşkil etmez.
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2. Verginin Tecili
İhraç kaydıyla teslimde bulunan ÖTV mükellefleri tarafından düzenlenen faturada, he-

saplanan ÖTV ayrıca gösterilir ve faturaya “ÖTV Kanununun 8/2 maddesine göre ihraç edilmek
üzere teslim edilmiş olup ÖTV tahsil edilmemiştir.” ibaresi yazılır. 

Bu uygulama kapsamında yapılan teslimler beyannamenin “Matrah ve Vergi Bildirimi”
bölümündeki “Teslimler” tablosu ile “Tecil” bölümündeki “İhraç Kaydıyla Satılan Mallara Ait
Teciller” tablosunun her ikisinde de beyan edilir. 

Vergi dairesi, mükellefin bu beyanına göre gerekli tarhiyat işlemini yaptıktan sonra, ih-
raç kaydıyla teslimlere ait ÖTV tutarını tecil eder. 

3. Verginin Terkini
İhraç kaydıyla teslim edilen malın, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından

itibaren üç ay içinde ihracının gerçekleşmesi halinde, tecil edilen verginin, 
• Malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin, 
• Malın serbest bölgeden ihracında ayrıca örneği Tebliğ ekinde (EK:1) olarak yer alan

“Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Teslimlerine İlişkin Bildirim” ile giriş ve çıkışla ilgili
serbest bölge işlem formlarının 

aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylanmış örneği ile ÖTV
mükellefinin ihraç kaydıyla teslimine ilişkin faturanın aslının aynı olduğu işletme yetkililerince
imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış fotokopisi vergi dairesine verilmek suretiyle
terkini sağlanır.

Malın serbest bölgeden ihraç edilmiş olması halinde terkin işleminden önce, ihraç edilen
malın serbest bölgeye girişi ve serbest bölgeden yurt dışına çıkışıyla ilgili serbest bölge işlem
formlarındaki bilgiler, vergi dairelerince ilgili serbest bölge müdürlüğünden teyit edilir.

4. İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde İhracatın Süresinde Gerçekleşmemesi 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, ih-

racatın bu uygulama kapsamında belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde
tecil edilen vergi, vade tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun7 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte
ÖTV mükellefinden tahsil edilir. Ancak ihracatın Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir se-
bepler nedeniyle süresinde gerçekleşmemiş olması halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği ta-
rihten itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre
ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir. 

Bu çerçevede, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatçıya teslim tarihini takip
eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmemesi halinde, ilgili vergi dairesinden KDV
uygulaması açısından ek süre alınmış olsa dahi, tecil edilen ÖTV gecikme zammı (mücbir se-
beplerin varlığı halinde tecil faizi) ile birlikte tahsil edilir.

5. İhraç Kayıtlı Teslim Edilen Malın ÖTV Mükellefine İadesi
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında

satın alınan malın, gerek Kanunda belirtilen süre (teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren
üç ay) içerisinde, gerekse bu süre geçtikten sonra iade edilmesi durumu, tecil-terkin şartlarının
ihlal edilmesi sonucunu doğurduğundan, bu uygulama kapsamında teslim edilen malın iade
edilmesi halinde tecil edilen vergi vade tarihinden itibaren gecikme zammı (mücbir sebeplerin
varlığı halinde tecil faizi) ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilir.

_______________________________________

7 28.07.1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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D- İSTİSNALARIN SINIRI
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, ÖTV

ile ilgili istisna veya muafiyetler, ancak Özel Tüketim Vergisi Kanununa hüküm eklenmek veya
bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya
muafiyet hükümleri ÖTV bakımından uygulanmaz. 

Dolayısıyla, söz konusu düzenleme ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce veya
sonra diğer kanunlarla, bu Kanun dışında düzenlenmek suretiyle getirilmiş veya getirilecek
olan istisnaların ÖTV açısından geçersiz olması sağlanmıştır.

Örneğin; bir kurumun kuruluş kanununda alımlarının her türlü vergi, resim, harç, pay
ve fondan muaf olduğuna dair hüküm bulunması, bu kurumun alımlarında ÖTV uygulanmasına
engel teşkil etmez. 

Öte yandan, mezkûr fıkrada, uluslararası anlaşmalardaki ÖTV’ye ilişkin istisna ve mua-
fiyet hükümleri saklı tutulmuş olup, bu hükümler Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile sınırlı ol-
maksızın uygulanır.

E- VERGİ İNDİRİMİ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 9 uncu maddesiyle, vergiye tabi malların, yer aldıkları

listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde, ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca
belirlenen esaslara göre, imal edilen mal için ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle, ÖTV’nin
her mal için bir kez uygulanması öngörülmüştür. 

Buna göre, vergisi ödenerek ithal edilen veya ÖTV mükelleflerinden satın alınan bir
malın aynı listede yer alan başka bir malın imalinde kullanılması halinde, kullanılan mala isabet
eden ÖTV tutarı, imal edilen malın teslimine ilişkin hesaplanan ÖTV tutarından indirilebilir. 

Bu şekilde indirim konusu yapılabilecek azami ÖTV tutarı, satın alınan mala ait ödenen
ÖTV tutarını aşamayacağı gibi, bu malın girdi olarak kullanılması suretiyle üretilen malın tes-
limine ilişkin hesaplanan ÖTV tutarını da geçemez. 

Bununla birlikte, ÖTV ödenerek satın alınan malın aynı listede yer alan vergiye tabi
başka bir malın imalinde kullanılması sonucu, ödenen verginin tamamının hesaplanan vergiden
indirilememesi durumunda indirilemeyen vergi iade edilmez.

Diğer taraftan, indirim uygulamasından yararlanılabilmesi için imal edilerek teslim edi-
len malın ÖTV’sinin beyan edilmesi gerekir. Ayrıca imal edilen malın istisna kapsamında teslim
edilmesi halinde bu malın imalinde kullanılan mallar için yüklenilen ÖTV'nin indirim konusu
yapılamayacağı tabiidir.

(III) sayılı listede yer alan bir malın imalinde kullanılmakla birlikte, Kanuna ekli diğer
listeler kapsamında olan mallar dolayısıyla ödenen ÖTV’nin malın tesliminde hesaplanan
ÖTV’den indirimi mümkün değildir.

Öte yandan, indirim konusu yapılamayan veya indirim yoluyla telafi edilemeyen ÖTV,
ilgili mevzuata göre maliyet veya gider unsuru olarak dikkate alınabilir. 

III- MATRAH, ORAN, TUTAR, YETKİ VE MÜTESELSİL SORUMLULUK
A- MATRAH
1. (A) Cetvelindeki Mallarda Verginin Matrahı 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca, (III)

sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için verginin matrahı, bu malların teslimi ve ithali ile
ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışında, hesaplanan ÖTV hariç KDV matrahını
oluşturan unsurlardan teşekkül eder.

1.1. Yurt İçi Teslimde Matrah
ÖTV matrahına esas alınan KDV matrahının tespitinde, Katma Değer Vergisi Kanunu-

nun 20 ilâ 27 nci maddeleri ile bu maddelere ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde yapılan açıklamalar dikkate alınır.
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Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesine göre, teslim ve hizmet işlemlerinde
matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olup; bedel deyimi, malı teslim alan veya
kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her
ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan
ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.

Ayrıca, aynı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen unsurlar matraha dâhil edilmekte,
25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, mükellefin düzenlediği fatura veya ben-
zeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun iskontolar ise matrahtan indirilebilmektedir.
Bunun yanı sıra, mezkûr Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca, bedelin döviz ile hesaplanması
halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına
çevrilmekte, cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esaslar ise
Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.

Dolayısıyla, (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar bakımından nispi vergi hesabı-
nın söz konusu olduğu durumlarda ÖTV matrahı, işlemin karşılığını teşkil eden bedel olup,
teslim edilen mal karşılığında her ne nam adı altında olursa olsun alıcıdan alınan bedeller,
teslim edilen malın ÖTV matrahına dâhildir. 

Teslimi yapılan mala ilişkin satış anında veya daha sonraki bir tarihte ortaya çıkan vade
farkı, fiyat farkı, faiz gibi çeşitli gelirler ÖTV matrahına dâhildir.

Bununla birlikte, mükellefin düzenlediği faturada ayrıca gösterdiği ticari teamüllere
uygun iskontoların ÖTV matrahından indirilmesi mümkündür.

Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası
ve Katma Değer Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca,
gümrük depolarında ve müzayede mahallerinde yapılan satışlarda ÖTV matrahı kesin satış be-
delidir. 

İmalatçı satış bedelinin emsal bedeline göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu dü-
şüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde matrah olarak emsal bedel esas
alınır. ÖTV’ye tabi malların mükellefler tarafından kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi
veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi duru-
munda da matrah olarak emsal bedel esas alınır.

1.2. İthalatta Matrah
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile Katma

Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi uyarınca, (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan
malların ithalinde ÖTV’nin matrahı;

• İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet
esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun
bedelleri dâhil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilen değeri, 

• İthalat sırasında ödenen her türlü vergi (ÖTV ve KDV hariç), resim, harç ve paylar, 
• Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden

vergilendirilmeyenler ile malın bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödeme-
lerden

oluşmaktadır.
2. (B) Cetvelindeki Mallarda Verginin Matrahı 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca, (III)

sayılı listenin (B) cetvelindeki malların teslimi ve ithali ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede
yoluyla satışında verginin matrahı; bu malların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır.

B- ORAN, TUTAR VE YETKİ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Kanuna

ekli listelerde yer alan mallardan, karşılarında belirtilen tutar ve/veya oranlarda ÖTV alınacağı
hükme bağlanmıştır.
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Öte yandan, Kanunun 11 inci maddesinin,
• (2) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için

asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi
tutarlarının;

a) (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için bir litredeki her
bir alkol derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.İ.P. numaralı mallar
için her bir litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla,

b) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarının perakende satışa sunulan
sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı
içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarının ise 20 adet sigaradan veya 50
gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (birim ambalajların farklı adet veya gramdan
oluşması halinde vergi tutarının, anılan adet veya grama göre oranlanarak),

• (5) numaralı fıkrasında, (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu
vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere, yalnızca nispi vergi;
(B) cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesapla-
nacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi

uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
1. (A) Cetvelindeki Mallarda Verginin Hesabı
1.1. Kolalı Gazozlarda Verginin Hesabı
(III) sayılı listenin (A) cetvelinde, kolalı gazozlar için sadece nispi vergi oranı belirlen-

miştir.
Dolayısıyla, kolalı gazozların ithalinde ve imalatçıları tarafından teslimi ile ÖTV uy-

gulanmadan önce müzayede yoluyla satışında, Tebliğin (III/A/1) bölümü çerçevesinde tespit
edilen matraha, (III) sayılı listenin (A) cetvelinde bu mallar için belirlenen vergi oranı uygu-
lanmak suretiyle ÖTV hesaplanır. 

Örnek: 13/7/2015 tarihi itibarıyla KDV ve ÖTV hariç satış/ithal bedeli 200 TL olan
250 litre kolalı gazozun ÖTV’si aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Hesaplanan ÖTV: 200 TL x 0,25 = 50 TL
1.2. Malttan Üretilen Biralarda Verginin Hesabı
(III) sayılı listenin (A) cetvelinde, 2203.00 G.T.İ.P. numarası sırasındaki malttan üretilen

biralar için nispi vergi oranının yanı sıra asgari maktu vergi tutarı da belirlenmiştir. Mezkûr
cetvelde belirlenen asgari maktu vergi tutarı söz konusu mallar için bir litredeki her bir alkol
derecesi itibarıyla uygulanır. 

Söz konusu malların ithali ve imalatçıları tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan
önce müzayede yoluyla satışında, asgari maktu vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca
nispi vergi uygulanır.

Bu çerçevede, malttan üretilen biralarda, Tebliğin (III/A/1) bölümü çerçevesinde tespit
edilen matraha, (III) sayılı listenin (A) cetvelinde bu mallar için belirlenen vergi oranı uygula-
narak hesaplanan ÖTV tutarı (nispi ÖTV tutarı) ile asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan
ÖTV tutarının karşılaştırılması sonucunda, daha yüksek olan tutar, hesaplanan ÖTV olarak
dikkate alınır. 

Örnek: 13/7/2015 tarihi itibarıyla, KDV ve ÖTV hariç satış/ithal bedeli 2 TL, alkol
derecesi 5 olan, 50 cl’lik bir kutu biranın ÖTV’si aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Nispi ÖTV tutarı : 2 TL x 0, 63 = 1,26 TL
Asgari maktu vergi tutarı : (50 x 0,8966 TL) x 0,5 lt = 2,2415 TL
1,26 TL < 2,2415 TL olduğundan, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan ÖTV

tutarı dikkate alınır. 
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1.3. Şaraplarda (Alkol Derecesi Hacim İtibariyle %22’den Fazla Olanlar Hariç)
Verginin Hesabı

(III) sayılı listenin (A) cetvelinde, 
• 22.04 Taze üzüm şarabı, 
• 2204.10 Köpüklü şaraplar,
• 22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (2205.10.90.00.12 hariç),
• 2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar,
• 2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya

yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz
içeceklerin karışımları

tarife pozisyon veya G.T.İ.P. numarası sıralarındaki mallar için nispi vergi oranı Ba-
kanlar Kurulu tarafından “0” (sıfır) olarak belirlenmek suretiyle, bu malların asgari maktu vergi
tutarı itibarıyla vergilenmesi öngörülmüştür.

Mezkûr cetvelde belirlenen asgari maktu vergi tutarı, söz konusu malların her bir litresi
itibarıyla uygulanır.

Örnek: 13/7/2015 tarihi itibarıyla, KDV ve ÖTV hariç satış/ithal bedeli 15 TL olan,
75 cl’lik bir şişe köpüklü şarabın ÖTV’si aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Asgari maktu vergi tutarı : 0,75 lt x 32,7229 TL = 24,542175 TL
Buna göre, hesaplanan ÖTV olarak 24,5421 TL dikkate alınır.
1.4. Diğer Alkollü İçkilerde Verginin Hesabı
(III) sayılı listenin (A) cetvelinde, Tebliğin (III/B/1.1, 1.2 ve 1.3) bölümleri kapsamı

dışında kalan diğer mallar (viski, votka, cin, konyak, rom, likör, rakı gibi) için nispi vergi oranı
Bakanlar Kurulu tarafından “0” (sıfır) olarak belirlenmek suretiyle, bu malların asgari maktu
vergi tutarı itibarıyla vergilenmesi öngörülmüştür.

Mezkûr cetvelde belirlenen asgari maktu vergi tutarı, söz konusu malların içerdiği al-
kolün her bir litresi itibarıyla uygulanır.

Örnek: 13/7/2015 tarihi itibarıyla, KDV ve ÖTV hariç satış/ithal bedeli 20 TL, alkol
derecesi hacmen 450 olan 70 cl’lik bir şişe rakının ÖTV’si aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

Asgari maktu vergi tutarı : (113,6338 TL x 0,45) x 0,70 lt = 35,794647 TL
Buna göre, hesaplanan ÖTV olarak 35,7946 TL dikkate alınır.
2. (B) Cetvelindeki Mallarda Verginin Hesabı
2.1. Sigaralarda Verginin Hesabı
(III) sayılı listenin (B) cetveli kapsamındaki sigaraların vergilendirilmesinde, perakende

satış fiyatına bu mallar için geçerli olan ÖTV oranı uygulanarak nispi ÖTV tutarı hesaplanır.
Ancak hesaplanan bu tutar, birim paket içindeki her bir adet sigara için belirlenen asgari maktu
vergi tutarına göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. 

Nispi ÖTV tutarı ile asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan ÖTV tutarının karşı-
laştırılması sonucunda, yüksek olan tutara, 20 adet sigaradan oluşan her bir paket sigara için
(III) sayılı listenin (B) cetvelinde belirlenen maktu vergi tutarı eklenerek bir paket sigara için
toplam ÖTV tutarı hesaplanır. Birim ambalajın farklı adetten oluşması halinde maktu vergi tu-
tarı, anılan adede göre oranlanarak hesaplanır.

Örnek: 13/7/2015 tarihi itibarıyla, perakende satış fiyatı 9 TL olan 1 paket (20 adet)
sigara için ÖTV aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Nispi ÖTV tutarı : 9 TL x 0,6525 = 5,8725 TL
Asgari maktu ÖTV tutarı : 20 x 0,2103 TL = 4,2060 TL 
Maktu ÖTV tutarı : 1 x 0,1968 TL = 0,1968 TL
5,8725 TL > 4,2060 TL olduğundan, nispi ÖTV tutarı ile maktu ÖTV tutarı toplamı

(5,8725 TL + 0,1968 TL = 6,0693 TL) dikkate alınır. 
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Söz konusu sigaranın perakende satış fiyatının 6 TL olması halinde ise;
Nispi ÖTV tutarı : 6 TL x 0,6525 = 3,9150 TL
Asgari maktu ÖTV tutarı : 20 x 0,2103 TL = 4,2060 TL
Maktu ÖTV tutarı : 1 x 0,1968 TL = 0,1968 TL
3,9150 TL < 4,2060 TL olduğundan, asgari maktu ÖTV tutarı ile maktu ÖTV tutarı

toplamı (4,2060 TL + 0,1968 TL = 4,4028 TL) dikkate alınır. 
2.2. Diğer Tütün Mamullerinde Verginin Hesabı
(III) sayılı listenin (B) cetvelinde sigaralar dışında kalan tütün mamullerinin vergilen-

dirilmesinde, perakende satış fiyatına bu mallar için geçerli olan ÖTV oranı uygulanarak nispi
ÖTV tutarı hesaplanır. Ancak hesaplanan bu tutar, birim paket/ambalaj içindeki her bir gram
tütün mamulü için belirlenen asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan vergi tutarından az
olamaz.

Nispi ÖTV tutarı ile asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan ÖTV tutarının karşı-
laştırılması sonucunda, yüksek olan tutara, 50 gramdan oluşan birim ambalaj için (III) sayılı
listenin (B) cetvelinde belirlenen maktu vergi tutarı eklenerek toplam ÖTV tutarı hesaplanır.
Birim ambalajın farklı gramdan oluşması halinde maktu vergi tutarı, anılan grama göre oran-
lanarak hesaplanır.

Örnek: 13/7/2015 tarihi itibarıyla, perakende satış fiyatı 55 TL, birim ambalajı 100
gram olan 1 kutu puronun ÖTV’si aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Nispi ÖTV tutarı : 55 TL x 0,40 = 22 TL
Asgari maktu ÖTV tutarı : 100 gr x 0,2103 TL = 21,03 TL
Maktu ÖTV tutarı : (100 gr / 50 gr)  x 0,1968 TL = 0,3936 TL
22 TL > 21,03 TL olduğundan, nispi ÖTV tutarı ile maktu ÖTV tutarı toplamı (22 TL

+ 0,3936 TL = 22,3936 TL) dikkate alınır. 
Tatlandırıcı, şeker, su, nem tutucu, aroma esansı ve benzeri katkı maddeleri ilave edil-

mek suretiyle üretilen tütün mamullerinin ithali ve tesliminde maktu ve asgari maktu ÖTV tu-
tarı, söz konusu katkı maddelerinin miktarı da dâhil nihai mamulün miktarı üzerinden hesap-
lanır.

3. Yetki 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre Ba-

kanlar Kurulu topluca veya ayrı ayrı olmak üzere,
a) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar

indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına, (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar
artırmaya, 

b) Asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki
mallar için iki katına, (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya,

c) Bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içer-
diği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,

ç) (B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende
satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara adedi, diğer tütün ma-
mullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın
%20’sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belir-
lemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve
fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,

d) Listede gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların
her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu
pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye

yetkilidir.
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Bunun yanı sıra, mezkûr maddenin (3) numaralı fıkrasına göre, (III) sayılı listedeki
mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin be-
lirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana
gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş
sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirle-
yeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar
vermeye yetkilidir.

Öte yandan, 30/12/2014 tarihli ve 2014/7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı8 eki Kararın
4 üncü maddesi uyarınca, Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak
yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının arttırılmasında; (III)
sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan
asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.

C- MÜTESELSİL SORUMLULUK
1. Özel Etiketi veya İşareti Olmayan Malların Tespitinde Müteselsil Sorumluluk
Vergi Usul Kanununun 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 1 Seri No.lu

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği9 ile vergi
güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri ve alkollü içkiler için bandrollü ürün izleme
sistemi kurulmuş ve bu kapsamda söz konusu mallar için bandrol ve kod (biralar için) uygula-
ması zorunluluğu getirilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasına göre, Vergi
Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu
getirilen özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV’ye tabi malların bulundurulduğunun tespit edil-
mesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her bir tespit için bu Kanuna ekli (III) sayılı lis-
tenin (A) Cetvelinde yer alan malların 50 litreyi, (B) Cetvelinde yer alan 2402.20 ve
2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) G.T.İ.P. numaralı
malların 5.000 adedi aşması halinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulun-
duranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal
bedeli veya miktarı üzerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre ÖTV re’sen tarh
edilir ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.

1.1. Kanunda Belirtilen Hadleri Aşmayan (III) Sayılı Listedeki Malların Tespitinde
Müteselsil Sorumluluk

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında, mezkûr
fıkrada belirlenen hadleri aşmayan özel etiketi veya işareti olmayan sigara ve alkollü içki tes-
pitlerinde imalatçı/ithalatçı bakımından müteselsil sorumluluk öngörülmediğinden, bu mallar
için sadece malı aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulundurdukları tespit edilenler
adına işlem yapılır.

Özel etiketi veya işareti olmayan söz konusu malların tespitinde, yakalama/el koyma
işlemini gerçekleştiren ilgili kolluk birimleri tarafından; yakalama/el koyma işlemine ilişkin
düzenlenen tutanağın bir örneği, numune olmaksızın, doğrudan yakalamanın/el koymanın ger-
çekleştiği yerdeki Vergi Dairesi Başkanlığına (bulunmayan yerlerde Defterdarlığa) gönderilir.
Bu tutanakta asgari olarak, bulunduranların kimlik/pasaport bilgileri, yakalanan/el konulan ma-
lın miktar bilgileri ile bulunması halinde ayırt edici ibarelere ve alkollü içkilerde varsa ürün
üzerindeki, içerdiği alkol derecesine/miktarına ilişkin bilgilere yer verilir.

İlgili kolluk birimleri tarafından gönderilen tutanak, Vergi Dairesi Başkanlığı (bulun-
mayan yerlerde Defterdarlık) tarafından, bulunduranlar adına tarhiyat yapılabilmesi için bu-
lunduranların; 

• Faal mükellef olması durumunda bunların bağlı bulunduğu, 
_______________________________________

8 01.01.2015 tarihli ve 29223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
9 17.03.2007 tarihli ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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• Faal mükellef olmaması durumunda ikametgâhlarının, işyerlerinin, kanuni veya iş
merkezlerinin bulunduğu yer,

• Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması durumunda
ise yakalamanın/el koymanın gerçekleştiği yer

vergi dairesine gönderilir. Yukarıda belirtilen durumlarda, tarhiyatı yapması öngörülen
vergi dairesinin bulunduğu ilgili ilde, Kanuna ekli (III) sayılı liste bakımından görevlendiril-
miş/belirlenmiş vergi dairesi varsa, söz konusu tutanak bu vergi dairesine gönderilir. Başka bir
ildeki vergi dairesine gönderilmesi gereken tutanaklar, ilgili il Vergi Dairesi Başkanlığına (bu-
lunmayan yerlerde Defterdarlığa) gönderilir.

Söz konusu mallara ait ÖTV, tespit tarihindeki emsal bedeli ve/veya miktarı üzerinden
Kanunun 11 inci maddesindeki esaslar ve Tebliğin (III/A ve B) bölümlerindeki açıklamalara
göre re’sen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası da uygulanır.

Yapılacak tarhiyatlarda, tarhiyata esas perakende satış fiyatının, takdir komisyonları
marifetiyle belirlenmesi mümkündür. Bu durumda, marka ve ayırt edici ibaresi aynı olan ürün
ile ilgili, Tebliğin (III/C/1.2) bölümü çerçevesinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
(TAPDK) tarafından daha önce gönderilmiş değerlendirme raporu/raporları bulunması halinde,
geçerliliği hususunda aksi yönde tespit olmaması kaydıyla, bu rapordaki/raporlardaki vergi-
lendirmeye esas veriler kullanılabilir. Daha önce TAPDK tarafından gönderilmiş değerlendirme
raporu bulunmaması ve söz konusu malın yasal olarak piyasada satışının olmaması halinde ise
emsal bedel (piyasaya arz edilen benzer malların piyasadaki en düşük perakende satış fiyatı)
üzerinden hesaplanan nispi ÖTV tutarı, asgari maktu vergi tutarı ile yapılacak kıyaslamada
dikkate alınabilir. Emsal bedelin ve alkollü içki tespitlerinde ayrıca alkol oranının, Vergi Dairesi
Başkanlığı/Defterdarlık tarafından TAPDK’dan da temin edilmesi mümkündür.

Kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen yakalama/el koyma tutanakları ile birden fazla
kişinin söz konusu malları aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulundurduğunun tespit
edilmesi halinde, tarha yetkili vergi daireleri tarafından her biri adına ayrı ayrı tarhiyat yapıl-
ması mümkündür. Bu durumda, yapılacak tahsilata bağlı olarak diğer bulunduranlar adına ya-
pılan tarhiyatların/tarhiyatlara ilişkin tahakkukların terkin edileceği açıktır.

Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkra-
sında, özel etiketi veya işareti olmayan, (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigara dı-
şındaki tütün mamullerinin tespitinde de imalatçı/ithalatçı bakımından müteselsil sorumluluk
öngörülmemiştir. Buna göre, miktarına bakılmaksızın sigara dışındaki tütün mamullerine ilişkin
tespitlerde de bu bölümdeki açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilir. 

1.2. Kanunda Belirtilen Hadleri Aşan (III) Sayılı Listedeki Malların Tespitinde
Müteselsil Sorumluluk

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında belirtilen
hadleri aşan miktarlarda özel etiketi veya işareti olmayan sigara ve alkollü içki tespiti üzerine,
yakalama/el koyma işlemini gerçekleştiren ilgili kolluk birimleri tarafından; yakalama/el koyma
işlemine ilişkin düzenlenen tutanağın bir örneği ile yakalanan/el konulan tüm mallardan alınan
yeterli sayıda ve/veya miktarda numune, söz konusu malların hangi ithalatçı ya da imalatçıya
ait olduğunun tespiti için, TAPDK’ya gönderilir. Söz konusu tutanakta asgari olarak, bulundu-
ranların kimlik/pasaport bilgileri, yakalanan/el konulan malın miktar bilgileri ile bulunması
halinde ayırt edici ibarelere ilişkin bilgiler yer alır.

TAPDK, numuneler üzerinde yapacağı analiz sonucunda malların miktarı, alkol dere-
cesi, emsal bedeli gibi tespite konu mal türleri itibarıyla verginin hesabına esas bilgileri de içe-
ren bir değerlendirme raporu düzenler. Sigaralar için düzenlenen değerlendirme raporunda,
emsal bedel olarak perakende satış fiyatlarına yer verilir. Raporda ayrıca yakalanan/el konulan
malların ithalatçı veya imalatçı bazında ayrımı ile aynı ithalatçı ya da imalatçıya ait malların
miktar ve marka bilgileriyle, bulunması halinde ayırt edici ibare bilgileri itibarıyla tasnifi yapılır
ve Kanunda belirtilen miktarların aşılıp aşılmadığı belirtilir. TAPDK tarafından 30 gün içerisinde
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düzenlenecek bu rapor yakalama/el koyma işlemine ilişkin olarak düzenlenen tutanak ile bir-
likte aynı süre içerisinde yakalamanın/el koymanın gerçekleştiği yerdeki Vergi Dairesi Baş-
kanlığına (bulunmayan yerlerde Defterdarlığa) gönderilir. Söz konusu analiz neticesinde nu-
muneler TAPDK tarafından imha edilir ve yakalama/el koyma işlemini gerçekleştiren ilgili
kolluk birimine bilgi verilir.

Yakalamanın/el koymanın gerçekleştiği yer Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yer-
lerde Defterdarlık), TAPDK tarafından gönderilen rapor ile yakalama/el koyma işlemine ilişkin
tutanağı, bulunduranlar adına tarhiyat yapılabilmesi için bulunduranların;

• Faal mükellef olması durumunda bunların bağlı bulunduğu,
• Faal mükellef olmaması durumunda ikametgâhlarının, işyerlerinin, kanuni veya iş

merkezlerinin bulunduğu yer,
• Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni veya iş merkezleri bulunmayanlarda ise yaka-

lamanın/el koymanın gerçekleştiği yer
vergi dairesine gönderir. Yukarıda belirtilen durumlarda, tarhiyatı yapması öngörülen

vergi dairesinin bulunduğu ilgili ilde, Kanuna ekli (III) sayılı liste bakımından görevlendiril-
miş/belirlenmiş vergi dairesi varsa, söz konusu belgeler bu vergi dairesine gönderilir. Başka
bir ildeki vergi dairesine gönderilmesi gereken belgeler, ilgili il Vergi Dairesi Başkanlığına
(bulunmayan yerlerde Defterdarlığa) gönderilir.

Söz konusu mallara ait ÖTV, tespit tarihindeki emsal bedeli ve/veya miktarı üzerinden
Kanunun 11 inci maddesindeki esaslar ve Tebliğin (III/A ve B) bölümlerindeki açıklamalara
göre re’sen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası da uygulanır. Bahse konu tespit-
lerde, takdir komisyonlarınca, TAPDK tarafından gönderilen değerlendirme raporlarında yer
verilen tutarlar ve vergilendirmeye esas diğer verilerin dikkate alınacağı açıktır.

Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan tespitlerde özel etiketi veya işareti bulunmayan
ÖTV’ye tabi söz konusu malları bulunduranların birden fazla kişi olması halinde, tarha yetkili
vergi daireleri tarafından her biri adına ayrı ayrı tarhiyat yapılması mümkündür. Bu durumda,
yapılacak tahsilata bağlı olarak diğer bulunduranlar adına yapılan tarhiyatların/tarhiyatlara iliş-
kin tahakkukların terkin edileceği açıktır.

İthalatçı/imalatçı hakkında bu kapsamda işlem yapılabilmesi, esas itibarıyla söz konusu
malların TAPDK’ya kayıtlı firmalarca piyasaya arz edilen ürünler arasında yer alması, diğer
bir ifade ile ithalatçının/imalatçının Türkiye’de faaliyette bulunan firmalar arasında olması ha-
linde mümkündür. Ayrıca, ithalatçı/imalatçı firmanın sorumluluğu, yakalanan/el konulan mal-
lardan sadece kendisine ait olduğu TAPDK tarafından belirlenen miktarla sınırlıdır. Dolayısıyla,
yakalamalarda/el koymalarda birden fazla ithalatçı veya imalatçıya ait malların ele geçirilmesi
durumunda müteselsil sorumluluk, her bir ithalatçı veya imalatçıya ait mallar bazında Kanunda
belirtilen miktarların aşılması halinde uygulanır.

İthalatçı veya imalatçıya yönelik müteselsil sorumluluk uygulaması aşağıdaki açıkla-
malar çerçevesinde yerine getirilir:

i. Vergi, bulunduranlar adına tarh ve tahakkuk ettirilerek öncelikle bunlardan aranır.
ii. Yapılacak tarhiyat üzerine tahsil edilebilir hale gelen vergi ve fer’ileri ile cezanın;
• Bulunduranlara, bilinen adreslerinde bulunamadığından ödeme emri tebliğ edileme-

miş olması veya  
• Ödeme emri tebliğ edilmekle birlikte mal beyanında bulunulmamış, vergi dairesince

de malı tespit olunamamış ya da beyan edilen veya vergi dairesince tespit olunan malların amme
alacağını karşılamayacağının anlaşılmış olması 

hallerinde ithalatçı/imalatçı nezdinde ödeme emri ile takibine başlanır. Ancak, bu mal-
ları bulunduranların, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni veya iş merkezlerinin olmaması,
kimlik veya yurt içi adres bilgilerinin tespit edilememesi, yurt dışına kaçması ya da kaçma
ihtimalinin olması gibi durumlarda, bulunduranlar adına tarha yetkili vergi dairesinin talebi
üzerine ithalatçının/imalatçının ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından doğrudan
ithalatçı/imalatçı adına bu uygulama kapsamında tarhiyat yapılabilir.
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TAPDK tarafından düzenlenen değerlendirme raporlarında, ithalatçının/imalatçının be-
lirlenemediği durumlarda, ithalatçı/imalatçı hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığından,
aksi yönde bir tespit bulunmadıkça, bu mallar için sadece malı aracında, işyerinde veya her-
hangi bir yerde bulundurdukları tespit edilenler adına işlem yapılır.

Kanunun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında belirlenen hadleri aşan söz ko-
nusu mallara ilişkin tespitlerde kolluk kuvvetlerince mallara ilişkin numunenin TAPDK’ya
gönderilmemiş olması durumunda, mezkûr maddede belirlenen limitleri aşmayan tespitler gibi
işlem tesis edilir.

İlgili kolluk birimleri tarafından yakalanıp/el konulup, analiz edilerek rapor düzenlen-
mesini teminen TAPDK’ya gönderilen mallara ve düzenlenen raporlara ilişkin olarak TAPDK
tarafından üçer aylık dönemler halinde Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilir.

1.3. Diğer Hususlar
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrası uygulama-

sında ÖTV’nin mükellefi, Tebliğin (III/C/1.2) bölümünde doğrudan ithalatçı/imalatçı adına
tarhiyat yapılması öngörülen durumlar hariç, özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV’ye tabi
malları aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulundurdukları tespit edilenler olduğundan,
hakkında bu kapsamda tespit yapılanların ÖTV mükellefiyeti tesis edilir. Söz konusu malları
bulunduranların yabancı uyruklu olması ve/veya Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş
merkezlerinin bulunmaması bu uygulama kapsamında işlem tesisine engel teşkil etmez.

Özel etiketi veya işareti bulunmayan ÖTV’ye tabi malları bulundurduğu tespit edilen
yabancı uyruklu ve/veya Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri bulunmayan
kişiler adına tesis edilmesi gereken mükellefiyet kaydı, mevcut belgelere (pasaportlarında yer
alan kimlik bilgilerine, ilgili kolluk birimi tarafından düzenlenen tutanakta yer alan kimlik bil-
gilerine v.b.) göre yakalama/el koyma işleminin yapıldığı yer vergi dairesince (varsa Kanuna
ekli (III) sayılı liste bakımından ilgili ilde görevlendirilmiş/belirlenmiş vergi dairesince) yapılır.

Özel etiketi veya işareti olmayan malların kargo şirketleri nezdinde yakalanması duru-
munda, gönderici hakkında işlem tesis edilir. Ancak, gönderen kişiye ilişkin bilgilerin (kimlik
bilgileri, adres) bulunmaması nedeniyle gönderene ulaşılamadığı durumlarda taşıma yapan kar-
go şirketi hakkında işlem tesis edilir. Bununla birlikte, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçak-
çılıkla Mücadele Kanunu10 kapsamında haklarında soruşturma gerektirmesine bağlı olarak, ya-
kalama/el koyma tutanağında kargo şirketine ve/veya çalışanlarına yönelik tespitlere de yer
verilmiş olması halinde, gönderen kişi ile birlikte kargo şirketi de sorumlu tutularak buna göre
işlem tesis edilir. 

Kolluk kuvvetlerince düzenlenen yakalama/el koyma tutanakları ile TAPDK tarafından
düzenlenen değerlendirme raporlarında eksiklikler bulunması halinde, Vergi Dairesi Başkanlığı
(bulunmayan yerlerde Defterdarlık) aracılığıyla tutanaklardaki eksiklikler ilgili kolluk birimi,
değerlendirme raporlarındaki eksiklikler ise TAPDK nezdinde tamamlatılır.

2. İşleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu
2.1. Müteselsil Sorumluluğun Kapsamı
Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinde, mal alım-satımı ile hizmet ifası dolayısıyla

vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine
getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım-satıma taraf olanların, hizmetten yararla-
nanların ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya
yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit
olunanların müteselsilen sorumlu olacağı, ancak müteselsilen sorumluluğun nihai tüketiciler
için söz konusu olmayacağı,  müteselsil sorumluluğun şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin
usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır.
_______________________________________

10 31.03.2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Bu yetkiye dayanılarak, ÖTV mükellefinin, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III)
sayılı liste kapsamındaki malların teslimine ait ÖTV’yi Hazine'ye intikal ettirmediğinin tespit
edilmesi halinde, satıcı (ÖTV mükellefi) tarafından mal teslim edilen nihai tüketici gerçek ki-
şiler dışındaki mükelleflerin, bu işleme ilişkin olarak Hazine'ye intikal etmeyen ÖTV’den,
satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulması uygun görülmüştür.

2.2. Müteselsil Sorumluluğu Kaldıran Haller
Alıcıların, ÖTV dâhil toplam işlem bedelini; 
• 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu11 hükümlerine göre faaliyette

bulunan bankalar vasıtasıyla ödemeleri ve bankaya yapılan ödeme sırasında düzenlenen bel-
gede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile banka hesap
numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları, 

• Çekle ödemiş olmaları halinde, çekin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun12 785 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenmiş olması, 

• Kredi kartı (faturada yer alan kişi veya kuruma ait) veya kamu kurum ve kuruluşları
aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının veznesine ödeme gibi)
ödemiş olmaları,

• PTT yoluyla ödemiş olmaları halinde, ödeme sırasında düzenlenen belgenin ibrazı
[satıcının veya adına hareket edenlerin adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile hesap numarası
ve vergi kimlik numarasının doğru olarak yazdırılmış olması]

kaydıyla müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar. Herhangi bir he-
saba bağlı olmaksızın yapılan ödemeler, örneğin kasadan ödeme yapılması, sorumluluğu kal-
dırmaz. 

Bunun yanı sıra, alıcı ile satıcı arasında muvazaaya dayanan bir işlem yapıldığının veya
menfaat sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya
yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin bulunduğunun vergi incelemesine yetkili
olanlarca düzenlenmiş raporlarla tespit edilmesi halinde, ödeme yukarıdaki şekilde tevsik edil-
miş olsa bile müteselsil sorumluluk kalkmaz.

Aynı şekilde bir mükellefin, daha önceki safhalarda, Hazine'ye intikal ettirilmemiş ÖTV
nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulabilmesi için, sözü edilen mü-
kellef ile vergiyi Hazine'ye intikal ettirmeyen ÖTV mükellefi arasında; menfaat sağlayan doğ-
rudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya yönetimi içinde yer
alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin mevcudiyetinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzen-
lenmiş raporlarda açıkça belirtilmiş olması zorunludur. 

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil et-
tikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve ku-
ruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla
kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, sermayelerinin %51 veya daha fazlası
söz konusu idare, kurum ve kuruluşlara ait iktisadi işletmeler ile özelleştirme kapsam ve prog-
ramına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların, verginin doğ-
duğu safhada taraf olduğu işlemlerde müteselsil sorumluluk uygulanmaz. 

2.3. Müteselsil Sorumlu Nezdinde Verginin Takibi
Müteselsil sorumluluk uygulaması aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir: 
i. Vergi, ÖTV mükellefi adına tarh ve tahakkuk ettirilerek öncelikle mükellefinden aranır.
ii. ÖTV mükellefi tarafından eksik beyan edilen veya hiç beyan edilmeyen vergi için

yapılacak tarhiyat üzerine tahsil edilebilir hale gelen vergi ve gecikme faizi ile ilgili olarak;
• ÖTV mükellefine, bilinen adreslerinde bulunamadığından ödeme emri tebliğ edile-

memiş olması veya
_______________________________________

11 01.11.2005 tarihli ve mükerrer 25983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
12 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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• Kendisine ödeme emri tebliğ edilen ÖTV mükellefinin mal beyanında bulunmamış,
vergi dairesince de malı tespit olunamamış ya da beyan edilen veya vergi dairesince tespit olu-
nan malların amme alacağını karşılamayacağının anlaşılmış olması 

hallerinde ÖTV mükellefi dışındaki mükellef (müteselsil sorumlu) nezdinde ödeme
emri ile takibe başlanır. 

iii. Müteselsil sorumluluk, satın alınan mala ilişkin hesaplanan ÖTV, varsa gecikme
faizi ve gecikme zammı ile sınırlıdır. Cezalar sorumluluk kapsamı dışındadır.

IV- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ
A- VERGİLENDİRME DÖNEMİ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre, Kanuna ekli (III) sayılı lis-

tede yer alan malların tesliminde vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının
birer aylık dönemleridir.

B- BEYAN ESASI 
ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. 
ÖTV mükellefleri, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi

bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadır. 
Ancak, müzayede yoluyla satış yapanlar (sürekli ÖTV mükellefiyeti bulunmayanlar),

kendilerine Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca vergi sorumluluğu yük-
lenenler ve faal mükellefiyeti bulunmayanlardan Kanunun 13 üncü maddesinin (5) numaralı
fıkrası uyarınca özel etiketi veya işareti bulunmayan ÖTV’ye tabi malları bulundurmaları ne-
deniyle mükellefiyet tesis ettirilenlerin, vergiye tabi işlemlerin bulunmadığı vergilendirme dö-
nemlerine ilişkin olarak beyanname verme zorunlulukları yoktur. 

(III) sayılı listede yer alan malların ithalatında ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesapla-
narak gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alın-
mak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. 

C- VERGİNİN BEYANI 
1. Beyanname Verme Zamanı
(III) sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV beyannameleri, vergilendirme dönemini izleyen

ayın 15 inci günü akşamına kadar, KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 
Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrası ile

5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
nunun13 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının verdiği yetkilere dayanılarak, (III) sayılı liste uy-
gulaması bakımından ilgili ilde belirlenmiş/görevlendirilmiş vergi dairesinin bulunması halinde,
beyanname bu vergi dairesine verilir.

Sürekli ÖTV mükellefiyeti gerektiren faaliyeti olmayanların müzayede yoluyla yap-
tıkları satışlara ilişkin vergi, satış bedelinin tahsil edildiği günün mesai saati bitimine kadar be-
yan edilir ve bu süre içinde ödenir.

(III) sayılı listedeki mallardan, alkollü içkilere ait verginin beyanı (3A), tütün mamul-
lerine ait verginin beyanı (3B), kolalı gazozlara ait verginin beyanı ise (3C) numaralı ÖTV Be-
yannameleri ile yapılır.

2. Beyanname İçeriği Bilgilerin Doğru Olarak Beyan Edilmemesi
Elektronik ortamda veya kâğıt ortamında verilen beyannameler ve eklerinde, matrah

ve vergi tutarı dışındaki bilgileri doğru olarak beyan etmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul
Kanunu hükümleri uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır.

3. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
(III) sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV beyannamelerinin, 34014 ve 34615 Sıra No.lu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri başta olmak üzere, beyannamelerin elektronik ortamda
gönderilmesine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslar çer-
çevesinde elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
_______________________________________

13 16.05.2005 tarihli ve 25817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
14 30.09.2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
15 03.03.2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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ÖTV’ye tabi işlemlerin bulunmaması, ilgili döneme ait ÖTV beyannamelerinin veril-
mesine engel teşkil etmez. Bu durumda beyannamenin, “Genel Bilgiler” bölümünde yer alan
“Beyannamede beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğu işaretlenmek suretiyle be-
yanname verilir.

Beyannamelerde ÖTV indirimine dayanak işlem türü olarak “Aynı Listedeki Malın
İmalatta Kullanılması” seçeneğinin seçilmesi durumunda, “İndirilecek ÖTV” alanına bu dö-
nemde ÖTV hesaplanmak suretiyle teslim edilen malın imalinde kullanılan mal için ödenmiş
olan ÖTV tutarı yazılır. İmal edilmeyen veya imal edilmiş olsa dahi, ÖTV uygulanarak teslimi
henüz gerçekleşmeyen malların imalinde kullanılan mallar için ödenen ÖTV bu alanda beyan
edilen tutara dâhil edilmez. 

Beyannamelerin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünde yer alan “Teslimler” tablosu-
na, ihraç kaydıyla yapılan teslimler de dâhil edilir. İhraç kaydıyla yapılan teslimler, ayrıca be-
yannamelerin “Tecil” bölümünde yer alan “İhraç Kaydıyla Satılan Mallara Ait Teciller” tablo-
sunda da beyan edilir.

Alkollü içki üreticilerince, ilgili beyan dönemine ait bandrol bilgileri (3A) numaralı
ÖTV Beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan "Bandrol Bilgileri" başlıklı Tablo-1’e; aynı
beyan dönemine ait bandrollü/kodlu alkollü içki ürünlerine (bira dâhil) ilişkin stok bilgileri ise
“Bandrollü/Kodlu Ürün Bilgileri” başlıklı Tablo-2’ye girilir. Bira üreticilerince, Tablo-1’e sa-
dece fıçı ambalajlı bira ürünlerine ilişkin bandrol bilgileri; Tablo-2’ye ise bandrollenmiş fıçı
ambalajlı biralarla şişe, kutu, pet şişe ve benzeri ambalajlı diğer kodlu bira ürünlerine ilişkin
stok bilgileri girilir.

Tütün mamulü üreticilerince, ilgili beyan dönemine ait bandrol bilgileri (3B) numaralı
ÖTV Beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Bandrol Bilgileri” başlıklı Tablo-1’e; aynı
beyan dönemine ait bandrollü tütün mamullerine ilişkin stok bilgileri ise beyanname eki
“Bandrollü Ürün Bilgileri” başlıklı Tablo-2’ye girilir.

Herhangi bir beyan döneminde, vergiye tabi işlemin bulunmaması nedeniyle matraha
ve/veya hesaplanan vergiye ilişkin bilginin olmaması halinde de mükelleflerce, beyannamenin
yukarıda belirtilen bandrol ve bandrollü/kodlu ürün bilgilerine ilişkin tabloların kendilerini il-
gilendiren kısımları doldurulur.

İstisna kapsamında yapılan teslimler ile indirilecek ÖTV’ye ilişkin tevsik edici belge-
lerin, ilgili olduğu döneme ait ÖTV beyannamesinin verildiği günün mesai saati bitimine kadar
bir dilekçe ekinde ilgili vergi dairesine tevdi edilmesi zorunludur. Aksi halde, mükellefler adına
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri gereğince ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir.

Ç- TARH İŞLEMLERİ
1. Tarh Yeri 
(III) sayılı listedeki mallar için beyan edilen ÖTV, mükellefin KDV yönünden bağlı

bulunduğu vergi dairesi tarafından tarh olunur.
(III) sayılı liste uygulaması bakımından ilgili ilde belirlenmiş/görevlendirilmiş vergi

dairesinin bulunması halinde, beyan edilen ÖTV bu vergi dairesi tarafından tarh olunur.
Söz konusu malların ithalatında ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanır. İthalat ver-

gilerine tabi olmayan mallara ait ÖTV, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin
veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran ve/veya tutarlar üzerinden hesaplanarak
tahsil edilir.

2. Tarhiyatın Muhatabı 
ÖTV, bu vergiye mükellef olan gerçek veya tüzel kişiler adına tarh olunur. Şu kadar ki; 
• Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu

olmak üzere ortaklardan herhangi biri, 
• Mükellefin, Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin

bulunmaması veya Maliye Bakanlığınca gerekli görülen hallerde ise vergi sorumluları
tarhiyata muhatap tutulur. 
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3. Tarh Zamanı 
(III) sayılı listedeki mallara ait ÖTV, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta

ile gönderilmişse tarhiyatla görevli vergi dairesine geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde
tarh edilir.

D- VERGİNİN ÖDENMESİ
ÖTV, beyanname verme süresi içinde ödenir.
(III) sayılı listede yer alan malların ithalatında ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanır

ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak
suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine
ortaya çıkabilecek ihtilaflar için gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu
vergi, gümrük vergileri ile aynı zamanda ödenir. Gümrük vergilerine tabi olmayan mallara ait
ÖTV ise gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili ta-
rihindeki esaslara göre, bu tarihteki oran ve/veya tutar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. 

E- VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, ver-

giye tabi işlemlere ait ÖTV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.
Örnek 1: 13/7/2015 tarihinde, KDV ve ÖTV hariç imalatçı teslim fiyatı 1.000 TL olan

33 cl’lik 1.000 kutu kolalı gazozun imalatçısı tarafından teslimine ilişkin düzenlenen faturada
aşağıdaki bilgilere yer verilir.

Satış bedeli (KDV ve ÖTV hariç) : 1.000 TL
Hesaplanan ÖTV Tutarı (1.000 TL x 0,25=) : 250 TL
KDV Matrahı (1.000 TL + 250 TL=) : 1.250 TL
Hesaplanan KDV Tutarı (1.250 TL x 0,08=) : 100 TL
GENEL TOPLAM : 1.350 TL
Yalnız binüçyüzelli Türk Lirasıdır.
Örnek 2: 13/7/2015 tarihinde, KDV ve ÖTV hariç imalatçı teslim fiyatı 80 TL, alkol

derecesi 5 olan, 20 litre biranın imalatçısı tarafından teslimine ilişkin düzenlenen faturada aşa-
ğıdaki bilgilere yer verilir.

Satış bedeli (KDV ve ÖTV hariç) : 80 TL
Hesaplanan ÖTV Tutarı * : 89,66 TL
KDV Matrahı (80 TL + 89,66 TL=) : 169,66 TL
Hesaplanan KDV Tutarı (169,66 TL x 0,18=) : 30,54 TL
GENEL TOPLAM : 200,20 TL
Yalnız ikiyüz Türk Lirası, yirmi Kuruştur.
* Örnekte, nispi olarak hesaplanan ÖTV tutarı, asgari maktu vergi tutarına göre hesap-

lanan ÖTV tutarından düşük olduğundan  [(80 TL x 0,63) < (50 x 0,8966 TL x 20 lt)], faturada
asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan ÖTV tutarı dikkate alınmıştır.

Örnek 3: 13/7/2015 tarihinde, KDV ve ÖTV hariç imalatçı teslim fiyatı 1 TL, pera-
kende satış fiyatı 9 TL olan sigaranın 100 paketinin (2.000 adet/dal) imalatçısı tarafından, pe-
rakende satışı bulunmayan pazarlama şirketine teslimine ilişkin düzenlenen faturada aşağıdaki
bilgilere yer verilir. 

Satış bedeli (KDV ve ÖTV hariç) (1 TL x 100) : 100 TL
(ÖTV Matrahı: 9 TL x 100 = 900 TL)
Nispi ÖTV Tutarı (900 TL x 0,6525=)* : 587,25 TL
Maktu ÖTV Tutarı (100 x 0,1968 TL) : 19,68 TL
Toplam Hesaplanan ÖTV Tutarı (587,25 TL + 19,68 TL =) : 606,93 TL
KDV Matrahı (100 TL + 606,93 TL =) : 706,93 TL
Hesaplanan KDV Tutarı (706,93 TL x 0,18=) : 127,25 TL
GENEL TOPLAM : 834,18 TL
Yalnız sekizyüzotuzdört Türk Lirası, onsekiz Kuruştur.
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* Örnekte, nispi olarak hesaplanan ÖTV tutarı, asgari maktu vergi tutarına göre hesap-
lanan ÖTV tutarından yüksek olduğundan [(900 TL x 0,6525) > (2.000 x 0,2103 TL)], faturada
nispi olarak hesaplanan ÖTV tutarı dikkate alınmıştır.

ÖTV uygulanmamış olan malların perakende tesliminin söz konusu olduğu hallerde,
mükellefçe düzenlenen fatura veya benzeri belgelerde ÖTV ve KDV ayrıca gösterilir.

ÖTV kapsamına giren malların ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışların-
da düzenlenen belgelerde de ÖTV’nin ayrıca gösterilmesi zorunludur.

İthalatta uygulanan ÖTV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergilerinin
maktu tutarlarda veya sabit oranlı alındığı hallerde buna ilişkin tarife, ÖTV’yi de kapsayacak
şekilde tespit olunur ve ayrıca ÖTV hesaplanmaz.

F- DÜZELTME
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre,
• Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren vergiyi

fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür belge-
lerde bu vergiyi gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler. 

• Fatura veya benzeri belgelerde Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha
yüksek bir tutarı gösterenler de bu belgelerde gösterilen vergi tutarını beyan etmek ve ödemekle
mükelleftirler.

• Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer
nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde
vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefler; bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri
vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme
yapabilirler, bu vergiden mahsup edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler.

• Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla
ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede
gösterilmesi şarttır. 

1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan ÖTV’nin Düzeltilmesi
Vergiye tabi olmayan mallar için vergi hesaplanması veya vergiye tabi mallar için daha

yüksek oranda ve/veya tutarda vergi hesaplanması halinde, bu verginin de beyan edilmesi ve
ödenmesi zorunludur.

Fazla veya yersiz vergi uygulanması halinde, vergiye tabi işlemin yapıldığı döneme ait
beyannamede gerekli düzeltme yapılır. Bu durumun işleme ait beyanname verme tarihinden
sonra ortaya çıkması halinde ise değişikliğin meydana geldiği dönemde düzeltme, mahsup ve
iade imkânı bulunmaktadır.

Söz konusu vergiye ilişkin düzeltme işlemi, fazla veya yersiz ödenen ÖTV’nin, bu du-
rumun ortaya çıktığı döneme ait beyannamenin “İndirimler” bölümüne dâhil edilmesi suretiyle
yapılır. Bunun mümkün olmaması ya da fazla veya yersiz ödenen ÖTV’nin bu şekilde telafi
edilememesi halinde ise 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul
ve esaslar çerçevesinde Standart İade Talep Dilekçesi ile nakden ya da bu dönemdeki veya ge-
lecek dönemlerdeki vergi (ÖTV dâhil) borçlarına mahsuben iade talep edilebilir. 

Ayrıca, fazla veya yersiz beyan edilip ödenen ÖTV’ye dayanak belgelerin firma yetki-
lisince onaylı bir örneği ile birlikte, ÖTV’nin alıcıdan tahsil edilmediğine, tahsil edilmişse iade
edildiğine dair alıcının kimlik, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı alıcı tarafından da imza-
lanmış olan tutanak da vergi dairesine verilir.

Vergi dairesi tarafından, düzeltilmesi veya iadesi talep edilen verginin beyan edilip
ödendiğinin tespit edilmesine bağlı olarak düzeltme veya iade talebi yerine getirilir.

Fazla veya yersiz hesaplanan verginin beyan edilmiş ancak henüz ödenmemiş olması
halinde, tahakkuk terkin edilir ve bu durumda iade söz konusu olmaz. 
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Düzeltme ve iade talebi, miktarına bakılmaksızın YMM raporu, inceleme raporu veya
teminat aranılmadan sonuçlandırılır.

İthalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan ÖTV, Gümrük Kanununa göre bu vergiye
muhatap olanlara iade edilir.

2. Malların İadesi, İşlemin Gerçekleşmemesi ve İşlemden Vazgeçilmesi Hallerinde
Düzeltme

Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer
nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulması halinde, vergiye tabi işlemin yapıldığı döneme
ait beyannamede gerekli düzeltme yapılır. Bu durumların işleme ait beyanname verme tarihin-
den sonra ortaya çıkması halinde ise değişikliğin meydana geldiği dönemde düzeltme, mahsup
ve iade imkânı bulunmaktadır.

(III) sayılı listedeki malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi veya işlemden vazgeçil-
mesi durumunda, mal alıcıya teslim edilmişse iade edilen malın ÖTV mükellefinin işletmesine
girmesi, ÖTV tahsil edilmişse alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin yasal defter kayıtları ve
belgelerde gösterilmesi şartıyla düzeltme işlemi; ÖTV’nin, bu durumun ortaya çıktığı döneme
ait beyannamenin “İndirimler” bölümüne dâhil edilmesi suretiyle yapılır.

Bunun mümkün olmaması ya da söz konusu ÖTV’nin bu şekilde telafi edilememesi
halinde, indirilemeyen ÖTV tutarının, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ön-
görülen usul ve esaslar çerçevesinde Standart İade Talep Dilekçesi ile nakden ya da bu dönem-
deki veya gelecek dönemlerdeki vergi (ÖTV dâhil) borçlarına mahsuben iadesi talep edilebilir. 

Vergi dairesi tarafından, düzeltilmesi veya iadesi talep edilen verginin beyan edilip
ödendiğinin tespit edilmesine bağlı olarak düzeltme veya iade talebi yerine getirilir. 

Düzeltmeye konu verginin beyan edilmiş ancak henüz ödenmemiş olması halinde, bu
işleme ilişkin tahakkuk terkin edilir ve bu durumda iade söz konusu olmaz.

Düzeltme veya iade talebi, miktarına bakılmaksızın YMM raporu, inceleme raporu veya
teminat aranılmadan sonuçlandırılır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, trampa
iki ayrı teslim hükmünde olduğundan, mükellef tarafından iade alınan mal yerine verilen
ÖTV’ye tabi mal için genel hükümler çerçevesinde ÖTV uygulanır.

3. KDV İade Alacağına Mahsup Yoluyla Ödenen ÖTV’nin İadesi
KDV iade alacağına mahsup yoluyla ödenen ÖTV’nin iadesinin talep edilmesi duru-

munda, söz konusu iade taleplerinin asıl kaynağının KDV alacağı olması nedeniyle bu tür iade
talepleri, KDV iade alacağının kaynağını oluşturan işleme ilişkin nakden iade şartları ile ilgili
iade usul ve esaslarının belirlendiği KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümü çerçeve-
sinde yerine getirilir. 

Bu durumda, iadenin yapılabilmesi için düzeltme gerekçesi bakımından Tebliğin
(IV/F/1 ve 2) bölümlerinde belirlenen belgelerin de ibraz edilmesinin aranacağı tabiidir.

V- GÜMRÜK İDARELERİNCE ALINAN ÖZEL TÜKETİM 
VERGİSİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca;
a) İthalde alınan ÖTV, yurt içi satışlardaki belge düzenine paralel olarak, gümrük mak-

buzunda ayrıca gösterilir. 
b) İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde

alınacak ÖTV de dâhil edilmek suretiyle tespit olunur. 
c) Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak

işlem gören mallara ait ÖTV de aynı usule tabi tutulur. Örneğin; dâhilde işleme izin belgesi
kapsamında ithal edilen mallar için ithalat vergileri teminata bağlanırsa, ÖTV de teminata bağ-
lanarak ilgili mevzuat kapsamında takip edilir.
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ç) Yurda sokulan eşya için ÖTV’nin eksik ödenmiş veya hiç ödenmemiş olması halleri
ile ithal edilen eşyaya ilişkin olarak mükelleften fazla alınan veya vergiden müstesna olduğu
halde yanlışlıkla alınan ÖTV’nin düzeltilmesi işleminde, ilgili gümrük idaresi tarafından Güm-
rük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. 

d) İthal edilen mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denet-
leme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergi-
leri noksanlıklarında uygulanan esaslara göre para cezası kesilir.

VI- ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
A- İTHAL EDİLEN MALLARA İLİŞKİN BİLDİRİM
(III) sayılı listedeki malların ithalini yapanlardan KDV mükellefi olanların, bir ay içinde

ithal ettikleri, söz konusu liste kapsamında ÖTV’ye tabi mallara ilişkin, Tebliğ ekinde (EK:2)
olarak yer alan bildirim formunu, takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar Gelir İdaresi
Başkanlığı web adresinde hizmet veren “İnternet Vergi Dairesi” aracılığıyla Gelir İdaresi Baş-
kanlığına göndermesi zorunludur.

Söz konusu malların ithalini yapanların, aynı zamanda bu malların imalatçısı olarak
ÖTV mükellefiyetinin bulunması ve bu mükellefiyet kapsamında ÖTV beyannamesi vermesi,
ithal edilen mallar için ÖTV bildirimi verilmesine engel teşkil etmez.

(III) sayılı listedeki malların (kolalı gazozlar hariç) ithalatını yapanların, herhangi bir
ayda ithalatları olmasa dahi bildirim vermeleri zorunludur. Ancak, bu listedeki kolalı gazozların
ithalatının bulunmadığı aylar için bildirim verilmez.  

TAPDK’dan tütün mamulü ve alkollü içki ithalatçısı olarak belge alan mükellefler, ilgili
dönemde ithalat yapmış olup olmadıklarına bakılmaksızın, bildirim formlarındaki bandrol bil-
gileri ve bandrollü/kodlanmış etiketli ürünlere ilişkin bilgiler için oluşturulan bölümleri dol-
durur.

Bira dışındaki ithal alkollü içki ürünlerine ilişkin bandrol bilgileri ile ithal bira ürünle-
rine ilişkin kodlanmış etiket bilgileri, bildirimdeki “Bandrol Bilgileri” bölümüne;
bandrollü/kodlanmış etiketli (bira dâhil) ithal alkollü içki ürünlerine ilişkin stok bilgileri ise
“Bandrollü Ürün Bilgileri” bölümüne girilir. İthal tütün mamullerine ilişkin bandrol bilgileri,
bildirimdeki “Bandrol Bilgileri” bölümüne; ithal tütün mamullerine ilişkin stok bilgileri ise
bildirim formundaki “Bandrollü Ürün Bilgileri” bölümüne girilir.

Aynı mükellefin üretim ve ithalatı birlikte yapması durumunda; 
• Alkollü içki üretimine ilişkin bandrol ve bandrollü/kodlanmış etiketli ürün bilgileri

(3A) beyannamesi ekinde, tütün mamulü üretimine ilişkin bandrol ve bandrollü ürün bilgileri
ise (3B) beyannamesi ekinde,

• Alkollü içki ve tütün mamulü ithalatına ilişkin bandrol ve bandrollü/kodlanmış etiketli
ürün bilgileri ise Tebliğin bu bölümünde öngörülen bildirim formlarıyla

bildirilir.
Bildirime konu malları ithal eden mükelleflerce, KDV yönünden bağlı olunan vergi

dairesinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınır. Şifre alınabilmesi için “İnternet Hizmetleri
Kullanım Başvuru Formu”, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi
Başkanlığı web adresindeki “İnternet Vergi Dairesi” bölümünden döküm alınarak düzenlenir
ve KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel
şifre ve kullanıcı kodu verilir.

Daha önce vergi dairesinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre almış olanların Bildirim
Formunu göndermek için yeniden kullanıcı kodu ve kişisel şifre almaları gerekmez. Ancak bu
işlemi yapabilmek için vergi dairesinden Bildirim Formu gönderme yetkisi alınır.

İnternet ortamında düzenlenen bildirimler onaylanmak suretiyle Gelir İdaresi Başkan-
lığının internet vergi dairesine gönderilir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce
değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderi-
lebilir. 
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Vergi Usul Kanununun 149 uncu ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkilere
dayanılarak getirilen söz konusu bildirim yükümlülüğünü, süresinde yerine getirmeyen veya
süresinde yerine getirmekle birlikte eksik ya da yanlış bildirimde bulunan mükellefler hakkında
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.

B- KAYIT DÜZENİ
ÖTV mükellefleri yasal defter kayıtlarını ÖTV’nin hesaplanmasına ve kontrolüne im-

kân verecek şekilde tutar.
Bu maksatla tutulan defter kayıtlarında vergiye tabi işlemler, vergisiz tutarları ile gös-

terilir. Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladığı ÖTV ve girdileri üzerindeki in-
dirilebilir ÖTV tutarı ayrı hesaplarda izlenir. 

Vergiden istisna edilmiş işlemlerin mevcut olması halinde, bu işlemler, ayrı hesaplarda
izlenir.

Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi veya sair sebeplerle matrah, vergi
veya indirim tutarlarında vuku bulan değişiklikler ile ödenen, iade olunan ve terkin edilen ÖTV
kayıtlarda açıkça gösterilir.

C- DİĞER HUSUSLAR
Mükellefler tarafından verilmesi gereken beyanname ve bildirimler, Gelir İdaresi Baş-

kanlığınca uygun görülen durumlar haricinde, kâğıt ortamında verilemez; verilmeleri halinde
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, Tebliğ ekinde yer alan bildirimlerde değişiklik yapmaya yet-
kilidir.

Ç- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER
Bu Tebliğin yayımından önce yürürlükte bulunan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ-

lerinin, Kanuna ekli (III) sayılı liste uygulamasına ilişkin bölümleri, bu Tebliğin yürürlüğe gir-
diği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer mevzuatta, Genel Tebliğlerin yürürlükten kaldırılan bölümlerine yapılan atıflar,
bu Tebliğin ilgili bölümüne veya bölümlerine yapılmış sayılır.

D- YÜRÜRLÜK
Bu Tebliğ, yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 
Tebliğ olunur.

EKLER DİZİNİ
EK 1 : SERBEST BÖLGELERDEN YAPILAN İHRACAT TESLİMLERİNE

İLİŞKİN BİLDİRİM
EK 2 : İTHAL EDİLEN (III) SAYILI LİSTE KAPSAMINDAKİ MALLAR

İÇİN BİLDİRİMLER
EK 2A : KOLALI GAZOZLAR İÇİN BİLDİRİM FORMU
EK 2B : ALKOLLÜ İÇKİLER İÇİN BİLDİRİM FORMU
EK 2C : TÜTÜN MAMULLERİ İÇİN BİLDİRİM FORMU
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

8 Ağustos 2015 

CUMARTESİ 
Sayı : 29439 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/195 
Karar No : 2014/748 
Davacı : K.H. 
Sanık : AHMET FAKİR, Paşo ve Aslı oğlu, 10/02/1961 Hozat dlu, Tunceli Hozat 

Dalören nklı, Adresi meçhul. 
Suç : Silahla Tehdit 
Suç Tarihi : 08/05/2014 
Suç Yeri : Kemer 
Karar Tarihi : 05/02/2015 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Silahla Tehdit suçundan neticeten 1 

YIL 8 AY 9 GÜN HAPİS CEZASI VERİLMİŞ ve sanık hakkında belirlenen hükmün 5271 sayılı 
yasanın 231/5 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle geri bırakılmasına ve 5 yıllık deneme süresi 
içerisinde kasten bir suç işlemediği, denetimli serbestlik tedbirine uygun davrandığı takdirde 
açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılacağı şeklinde hüküm olunmuş, sanık 
bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, 
yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı ilan olunur. 6242 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/258 
Karar No : 2015/26 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 23/01/2015 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS, 
İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e), 
VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) ile 
cezalandırılan Süleyman ve Asiye oğlu, 01/11/1976 SÜTÇÜLER doğumlu, İBRAHİM 
ERDEĞER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda 
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza İnfaz 
Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşumlu ile cezaevi yetkilisine beyanda 
bulunulması suretiyle Yargıtay ilgili ceza Dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre 
içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 6244 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 DİYARBAKIR 

Esas No : 2014/396 

Karar No : 2014/948 

Suç : Firar 

Suç Tarihi : 16.11.2009 - 08.03.2011 

Sanık Kimliği : Nevzat CANKÜTÜK, Satılmış ve Zeynep oğlu 1984 d.lu Zonguldak, 

Gökçebey, Dağdemirciler nüfusuna kayıtlı. Şanlıurfa/Akçakale 20'nci 

Zh. Tug. 3'üncü Hd. A. 2'nci Hd. Tb. 5'inci Hd. Bl. K.lığı emrinde 

görevli iken terhisli 1984/4 tertip P. Er T.C. Kimlik No: 67270223010 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 17.09.2014 tarihli duruşmada; 

Sanık Nevzat CANKÜTÜK'ün 16.11.2009 - 08.03.2011 tarihleri arasında temadi eden 

müsnet Firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K.'nun 66/1-a maddesi 

uyarınca TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Yargılama sırasındaki iyi hali nedeniyle sanığın cezasından 5237 sayılı T.C.K.'nun 62'nci 

maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

C.M.K.'nun 231/6-a maddesindeki yasal imkansızlık nedeniyle C.M.K.'nun 231'inci 

maddesindeki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER 

OLMADIĞINA; 

5237 sayılı T.C.K.'nun 51/1-a maddesindeki yasal imkansızlık nedeniyle sanık hakkında 

takdir olunan netice hapis cezasının ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA, 

Sanık hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın T.C.K.'nun 50/1-a ve 52'nci 

maddeleri uyarınca beher gün karşılığı 20 TL. hesabıyla adli para cezasına çevrilerek 

NETİCETEN ALTI BİN TÜRK LİRASI (6.000 TL.) ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, HÜKMOLUNAN ADLİ PARA CEZASININ AYLIK TAKSİTLER 

HALİNDE YİRMİ EŞİT TAKSİTLE (300'ER TL.'LİK EŞİT AYLIK TAKSİTLER HALİNDE) 

SANIKTAN TAHSİLİNE, TAKSİTLERDEN BİRİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ 

HALİNDE GERİ KALAN MİKTARIN TAMAMININ BİR DEFADA TAHSİL EDİLMESİNE, 

ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASINININ HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİNE, 

Sanığın 09.03.2011 - 04.04.2011 tarihleri arasında sevk tutukluluğunda geçirdiği süreler 

ile 04.04.2011 - 18.04.2011 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin (BİR GÜN 

KARŞILIĞI 100 (YÜZ) TL. SAYILMAK ÜZERE) T.C.K.'nun 63'üncü maddesi uyarınca netice 

adli para cezasından MAHSUBUNA, 

Talebe uygun; 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212 nci maddeleri ile C.M.K.'nun 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde askeri veya sivil adli makamlara dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda 

bulunulması suretiyle veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya 

askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak 

yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı hükümlü hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen hükümlüye tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 

edilemediğinden, Kararın 7201 sayılı E K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından 

itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 

7 gün içerisinde, askeri veya sivil adlı makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 5823 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARININ BAKIM, 

ONARIM VE İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2015/2016 Kampanya Dönemi Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Bakım, 

Onarım ve İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2015/101379 

1 - İdareni 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Telefon ve Faks Numarası : 364 2350470 (6 Hat) - 364 2350477  

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yerköy Bölgesi Sekili Kantarındaki ± %20 toleranslı 

28.000 ton pancarın dizel tahrikli seyyar pancar 

boşaltma makinesi ile boşaltılması, Yerköy Bölgesi 

Yerköy Kantarındaki ± %20 toleranslı 35.000 ton 

pancarın elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma 

makinesi ile boşaltılması, Fabrikada bulunan Sabit 

pancar boşaltma makinesi ile ± %20 toleranslı 300.000 

ton pancarın boşaltılması ve Fabrikada bulunan 5 adet 

Elektrikli seyyar pancar boşaltma makinesi ile ± %20 

toleranslı 350.000 ton olmak üzere Toplam 713.000 ton 

pancarın boşaltılması ve bu makinelerle ilgili bakım, 

onarım revizyon işlerinin yapılması hizmet işi. 

b) Yapılacağı Yer : Çorum Şeker Fabrikasında ve bağlı Yerköy Ziraat Bölge 

Şefliğinde bulunan Sekili ve Yerköy kantarları. 

c) İşin Süresi : Çorum Şeker Fabrikası 2015/2016 Pancar İşleme 

Kampanya Dönemidir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Çorum Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Ankara Yolu 9. 

Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve Saati : 20.08.2015 Perşembe günü saat: 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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PANCAR TOPRAĞI VE ÇAMUR HAVUZLARININ 

TEMİZLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

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

Fabrikamız Pancar Toprağı ve Çamur Havuzlarının Temizlenmesi hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/101378 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37/0 386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamıza ait Çamur havuzunda bulunan tahmini 

35.186 m³ Pancar toprağı ve bu toprağa ait çamurun 

temizlenmesi, hafriyatın nakliyesi ve tesviyesi 

edilmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : 25 Takvim Günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR  

b) Tarihi ve saati : 18.08.2015 Salı Günü - Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek 

Odası belgesi, 

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1- İş deneyim belgesi: 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.3.- İş deneyimi gösteren belgeler: 

4.3.1- Bu ihalede benzer iş olarak Her türlü kazı, hafriyat ve nakliye işleri kabul 

edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY. (Yüzonsekiz Türk 

Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200-

KIRŞEHİR/Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, 

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 

verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalede, gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya 

kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 

Muhtelif Cins ve Miktar Yazılım KISIM-1: ŞEHİR PLANLAMA VE HARİTA ÇİZİM 

PROGRAMI; KISIM-2: GRAFİK TASARIM PROGRAMI ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamelerine ve istenilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

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

İHALE ŞARTNAME BEDELİ 

Her İki Kısıma Birden Katılımlar için 100 TL. 

Kısım - 1: Şehir Planlama ve Harita Çizim Programı 70 TL. 

Kısım - 2: Grafik Tasarım Programı 50 TL. 
 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19/08/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine, uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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300 ADET DÜZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 300 adet 

Düzüstü Bilgisayar teknik özellikler listelerine, Asus marka UX305 model, Dell marka XPS 13 

model, HP marka Elitebook Folio 1020 model, Lenov marka X1 Carbon model veya Toshiba 

marka Z-30B modelinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik özellikler listeleri, marka/modeli, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

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

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18/08/2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik özellikler 

listesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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DEPOLAMA ÜNİTESİNİN (VERİ MERKEZİ) KAPASİTE ARTIRILMASI 

(UPGRADE) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan Depolama Ünitesinin (veri merkezi) kapasite artırılması 

(upgrade) kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve EMC markasına uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 18/08/2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 10.- TL ile en çok 200.000.- TL arasında değişen; 13/08/2015 

günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00- TL en çok 20.000.- TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen (Güneş Gözlüğü, Saat pili, Cüzdan, Kol Saati, Gres yağı, 

Tutkal, İş önlüğü, Bot Ayakkabı, Menteşe, Elektronik tartı, CD-Rom, Jeneratör, Kondansatör, 

Led ampül, Direnç, Soket, Entegre kablo, Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, Cep Telefonu 

şarj cihazı ve kulaklığı, Sigara sarma makinası, Kırpıntı kumaş, Kağıt, Rulman, Boya, Kalıp 

Ayırıcı, Fotoğraf Makinası, Perdelik Kumaş, Tekstürize iplik, Boru bağlantı parçaları, Flanş, El 

ajandası, Giyim eşyası, Tablet, Menteşe, Konteyner, Ahşap palet, Metal raf, Panel, İskele, 

Debriyaj balatası, Kumaş taşıma arabası, Döner koltuk, Masa, Etajer, Cam, Mini Buzdolabı, 

Metal taşıma kasası, Direksiyon mafsalı, Polimer Vernik, Ön yapıştırıcı, Havalı Matkap, 

Ayakkabı Spreyi, Yağlama Müstehzarları, Çim biçme makinası bataryası, Dolu Av fişeği, 

Tomruk, Kahve, Baharat, Konserve, Çay, Elektronik Sigara ve Aparatları, Makaron ve Kibrit 

filtre vb.) 52 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - 

Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 14/08/2015 

günü saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı 

telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 7161/1-1 

—— • —— 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Orhangazi Belediye Başkanlığından: 

1 - İlçemiz Çakırlı Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, 4272 parsel sayılı 

60.044,37 m2’ lik gayr-i menkul (Termal Turizm Alanı), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. 

maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır. 

2 - Bu husustaki ihale 19/08/2015 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında 

yapılacaktır. 

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkul; 
 

Mahalle Ada Parsel Miktarı (M2) Tahm. Bed. 

% 3 Geçici 

Tem. Garanti Tem. 

Çakırlı --- 4272 60.044,37 m
2
 15.011.092,50 TL 450.332,78 TL 1.000.000,00 TL 

 
4 - Gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen %3’lük geçici teminatı 

ve garanti teminatı ihaleden evvel ödenecektir.  

5 - Muhammen bedele KDV dahildir. 

6 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde 10.000,00 TL 

bedelin mukabilinde temin edilir. 7025/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine 

Mühendisi Ahmet SOYUTÜRK (Denetçi No: 372, Oda Sicil No: 49772) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 03.07.2015 tarihli ve E.2015/979 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet SOYUTÜRK 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 27.07.2015 tarihli ve 20766 

sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7125/1-1 

————— 
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 61 pafta, 1465 ada, 12 parsel üzerindeki 633239 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 863 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Fikret KILIÇKAYA (Denetçi No: 12402; 

Oda Sicil No: 11828) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare 

Mahkemesi’nin 21.05.2015 tarihli ve E.2014/1746-K.2015/716 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu 

işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete 

ilanı ile Fikret KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.07.2015 tarih 

ve 20568 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 7126/1/1-1 

————— 
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 461 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı 

Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Elektrik Mühendisi Yalçın KAPLAN 

(Oda Sicil No: 37477) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare 

Mahkemesi’nin 30.03.2015 tarihli ve E.2014/1445-K.2015/552 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu 

işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete 

ilanı ile Yalçın KAPLAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.07.2015 tarih ve 

19710 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7126/2/1-1 

————— 
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 ada, 42 parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 761 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Kontrol Elemanı Mimar Melih KOÇ (Oda Sicil No: 

36762) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 
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30.04.2015 tarihli ve E.2014/1318-K.2015/754 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal 

edilmesine’’ hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Melih 

KOÇ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.07.2015 tarih ve 20567 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7126/3/1-1 

————— 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 ada, 42 parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 761 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Neşe ŞENCAN (Denetçi No: 11740; Oda Sicil 

No: 16835) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 

30.04.2015 tarihli ve E.2014/1326-K.2015/755 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal 

edilmesine’’ hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Neşe 

ŞENCAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.07.2015 tarih ve 20368 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7126/4/1-1 

————— 

Kastamonu İli, Araç İlçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 1225 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Remzi EKER (Denetçi No: 10391; 

Oda Sicil No: 34216) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare 

Mahkemesi’nin 14.05.2015 tarihli ve E.2014/1443-K.2015/693 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu 

işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete 

ilanı ile Remzi EKER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.07.2015 tarih ve 

20557 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7126/5/1-1 

————— 

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi 47 pafta, 21278 parsel üzerindeki 

yapının denetimini üstlenen 184 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Standart Yapı Denetim 

Hiz. Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ayla ÇETİNER (Denetçi No:1435, Oda 

Sicil No:16586) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 

14.05.2015 tarih ve E.2014/1916-k.2015/1037 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 03.08.2014 tarih ve 29077 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ayla ÇETİNER 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 13.07.2015 tarihli ve 19707 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 7126/6/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 29.07.2015 Karar No: 6866 

ŞİRKETLERİN: 

• TİCARİ UNVANLARI : 1) Türkiye Petrolleri A.O. 

  2) Amity Oil İnternational Pty Ltd. 

• MERKEZİ ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86 06100 Söğütözü 

- ANKARA 

  2) 2 nd. Flor Richardson Street West Perth 6005 Western 

AUSTRALIA 6000 

• TÜRKİYE ADRESLER : 1) Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz Sokak 

No: 10 Gaziosmanpaşa 06700 Çankaya - ANKARA 

  2) Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86 06100 Söğütözü 

- ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 26.06.2015 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı 

• SAHA İŞARETİ : I/B 

• KAPSADIĞI İLLERİ : Tekirdağ, Kırklareli 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 48 276 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : AR/TPO-AOI/4288 

• VERİLİŞ TARİHİ : 01.08.2007 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. ile Amity Oil International Pty. Ltd. Şti.’nin müştereken sahip 

bulundukları yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol 

arama ruhsatının süresinin, ruhsat sahasında yapılan doğalgaz keşfine istinaden, 01.08.2015 

tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8’inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle 

uzatılmasını için müracaatta bulunmuşlardır. 

Türkiye Petrolleri A.O. ile Amity Oil International Pty. Ltd. Şti.’nin süre uzatılmasına ait 

evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, 

arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip bulundukları 

AR/TPO-AOI/4288 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında doğalgaz keşfinde 

bulunulması nedeniyle, ruhsatın süresinin 01.08.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 6/8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17/4 üncü maddeleri 

gereğince 01.08.2017 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 

 7168/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5707-2 Karar Tarihi : 30/07/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/07/2015 tarihli toplantısında; 20/10/2011 tarihli 

ve 3465/100 sayılı Kurul kararıyla onaylanan Tahmini Tüketim Değeri Belirleme 

Metodolojisi’nin yürürlükten kaldırılarak, ekteki Tahmini Tüketim Değeri Belirleme 

Metodolojisi’nin onaylanmasına karar verilmiştir. 

TAHMİNİ TÜKETİM DEĞERİ BELİRLEME METODOLOJİSİ 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 - (1) Bu metodolojinin amaç ve kapsamı; Elektrik Piyasası Dengeleme ve 

Uzlaştırma Yönetmeliğine göre verileri uzlaştırma hesaplarında kullanılacak olan sayaçlardan, bir 

önceki ayın saatlik veya ay sonu verileri süresi içerisinde okunamayacağı tespit edilen sayaçların 

okuma periyotlarının ve tahmini tüketim değerlerinin belirlenmesidir. 

(2) Bu metodoloji sadece aktif enerji tahmini için kullanılmak üzere hazırlanmış olup 

reaktif enerji ve benzeri tüketim ve kapasite değerlerinin tahmini için kullanılamaz. Reaktif enerji 

bedeli ve benzeri bedeller okunan gerçek endeks değerleri ilgili elektrik piyasası mevzuatı 

hükümleri dikkate alınarak hesaplanacak ve tahakkuk ettirilecektir. 

Sayaçların Okuma Periyotları 

Madde-2- (1) Uzlaştırma hesaplarında kullanılacak olan sayaçlardan, bir önceki ayın 

saatlik veya ay sonu verileri süresi içerisinde okunamayacak olanların hangi periyotlarla 

okunacağını ilgili dağıtım şirketi belirler. 

(2) Dağıtım şirketi tarafından belirlenen periyodların uzlaştırma hesaplamalarının sağlıklı 

yapılabilmesini temin etmesi esastır. 

(3) Bu maddede belirtildiği şekilde okunan sayaçlara ait fatura dönemi sonu tahmini sayaç 

değeri, ilgili dağıtım lisansı sahibi tarafından sayaçta kayıtlı her bir endeks değeri için ayrı ayrı 

hesaplanır ve Yönetmelik’te belirtilen süre içerisinde piyasa işletmecisine bildirilir. 

(4) Sayaçların okuma periyodu ve bildirilen değerinin tahmini değer olup olmadığı 

sayaçların kayıt işlemi esnasında ya da değişiklik talep edildiği tarihte ilgili dağıtım lisansı sahibi 

tarafından PYS aracılığıyla ilgili tedarikçilere bildirilir. 

Tahmini değerlerin belirlenmesi 

Madde 3- (1) Tahmini değer, tüketim birimine ait geçmiş tüketim verileri esas alınarak 

belirlenir. 

(2) Geçmişe ait tüketim değerlerinin dağıtım şirketlerinde mevcut olmaması halinde 

benzer tüketim özelliklerine sahip diğer tüketicilerin geçmişe ait tüketim değerleri kullanılır. 

(3) Tahmini değer belirlenmesinde kullanılacak yönteme ilişkin detaylı çalışma her bir 

dağıtım şirketi tarafından yöntemin kullanılmaya başlanılmasından önce Kuruma sunulur. 

(4) Kuruma sunulan çalışmada yönteme ilişkin en az 3 farklı tahmin performans ölçütüne 

ilişkin sonuç raporu yer almak zorundadır. Kurum sunulanlara ek olarak başka performans ölçüt 

raporları da isteyebilir. 

(5) Kurum uygulama sırasında gerek gördüğünde dağıtım şirketlerinden yöntemin 

uygulamasına ilişkin değerlendirme raporu isteyebilir ve yöntemin revize edilmesini talep 

edebilir. 
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(6) Tahmini sayaç değerleri ile fiili sayaç okuma değerleri arasında oluşacak farklılıklara 

ilişkin düzeltme işlemi bir sonraki endeks değeri ile düzeltilir ayrıca bir düzeltme uygulaması 

yapılmaz. 

(7) Bu metodolojiye göre tahmini tüketim değeri belirlenecek olan sayaçlarla ilgili olarak 

yapılan okuma işlemleri sırasında düzenlenen sayaç okuma tutanaklarında “Bu sayacın ay sonu 

tahmini endeks değeri Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisi uyarınca hesaplanarak 

tedarikçinize bildirilecektir”  ifadesi yer alacaktır. 

Geçici Madde 1- (1) Tahmini değer belirlenmesinde kullanılan yönteme ilişkin ilk detaylı 

çalışma her bir dağıtım şirketi tarafından en geç 01/12/2015 tarihine kadar Kuruma sunulur ve 

yönteme ilişkin uygulamaya 01/01/2016 tarihinde başlanılır. 

Geçici Madde 2- (1) 01/01/2016 tarihine kadar tahmini tüketim değeri aşağıdaki şekil ve 

formüllerde gösterildiği şekilde belirlenir: 

 

ETn = 
GD

n*Mn * tgαn *(TTn -TOn-1)+EOn-1 

tgαn = (EOn - EOn-1)/(TOn - TOn-1) 

GDn=BGn/BGn-1 

Tahmini Tüketimn = (ETn - ETn-1) 

Yukarıdaki formüllerde geçen; 

tgαn: Endeks ilerleme eğilimini, 

EOn: Sayacın okunduğu en güncel tarihteki gerçek sayaç okuma endeksini. 

EOn-1: Sayacın okunduğu en güncel tarihten bir önceki okuma tarihine ait gerçek sayaç 

endeks değerini, 

TOn: Sayacın okunduğu en güncel tarihi, 

TO n-1: Sayacın okunduğu en güncel tarihten bir önceki gerçek okuma tarihi, 

ETn: Fatura dönemi sonu tahmini endeks değerini, 

ETn-1: Bir önceki fatura dönemi sonu tahmini endeks değeri olup, ilk tahmin döneminde 

ise EOn olarak alınan değeri, 

TTn: Tahminleme yapılan tarihi, 

GDn: Bir önceki okuma tarihi ile tahmin tarihi arasında bağlantı gücünde değişim yoksa 

güç değişim katsayısı 1 olarak alınan Güç Değişim Katsayısını, 

BGn: Bağlantı gücünü, 
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Mn: TOn tarihi ile bir sonraki okuma tarihi arasında meydana gelmesi muhtemel aynı 

türden mevsimsel geçişleri kapsayan dönemlere ait ilgili tüketiciye ait fiili ölçüm değerleri veya 

ölçüm değeri bulunmuyorsa aynı abone grubundaki benzer tüketiciler dikkate alınarak, ilgili 

dağıtım şirketi tarafından hesaplanan mevsimsellik değişim katsayısını, 

ifade eder. 

(2) Yukarıdaki formül uyarınca yapılan ETn hesaplaması sonucunda; ETn < ET n-1 durumu 

söz konusu ise ETn = ETn-1 ve aylık tüketim tahmini değeri sıfır olarak kabul edilir. 

Yürürlük 

Madde 4 - Bu metodoloji yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 5 - (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Başkan yürütür. 7115/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5707-1 Karar Tarihi : 30/07/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/07/2015 tarihli toplantısında; 30/3/2011 tarihli 

ve 3139-2 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve 

Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın yürürlükten kaldırılarak, ekteki 

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar’ın onaylanmasına karar verilmiştir. 

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMLERİNİN KAPSAMINA VE SAYAÇ 

DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 - (1) Bu düzenlemenin amacı ve kapsamı; Otomatik Sayaç Okuma Sistemi 

(OSOS) kapsamında yer alacak faturalandırmaya esas sayaçların belirlenmesine ve sayaçların 

OSOS’a dahil edilmesi için gerekli teçhizatın kurulmasına dair sorumluluklara ve OSOS 

kapsamında elde edilen verilerin paylaşımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

Madde 2 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 

a) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi: Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi 

Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişilerini, 

b) Dağıtım Şirketi: Kurumdan dağıtım lisansı almış olduğu bölgede elektrik dağıtım 

faaliyetini yürütmekte olan anonim şirketi, 

c) Fatura Dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’da başlayıp aynı ayın son günü 

saat 24:00’te biten süreyi, 

ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, 

d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 

e) Otomatik Sayaç Okuma Sistemi: Sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan 

okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin 

doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara sunulması amacıyla, TEİAŞ ve dağıtım 

lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından kurulacak olan ve gerekli yazılım, donanım ve iletişim 

altyapısını kapsayan sistemi, 

ifade eder. 
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(2) Bu Usul ve Esaslarda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili 

mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

OSOS Kapsamına Dahil Edilecek Sayaçlar 

OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçlar 

Madde 3 - (1) Aşağıda belirtilen özelliklere sahip üretici ve tüketici sayaçları TEİAŞ veya 

dağıtım şirketleri tarafından tesis edilerek işletilecek olan OSOS kapsamına dahil edilmek 

zorundadır. 

a) İletim sistemine verilen ya da iletim sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen 

sayaçlar, 

b) Tüketimi 4 üncü madde çerçevesinde Kurulca onaylanan limitin üzerinde olan sayaçlar, 

c) Dağıtım şirketinin yatırım planında yer alması halinde, toplam tüketimi 4 üncü madde 

çerçevesinde Kurulca onaylan limitin üzerinde olan ve tek bir haberleşme ünitesi ile OSOS 

sistemine bağlanabilen sayaçlar, 

ç) Üretim lisansına sahip piyasa katılımcılarının tüketim birimleri tarafından dağıtım 

sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar, 

d) Üretim lisansına sahip üretim birimleri tarafından dağıtım sistemine verilen elektrik 

enerjisini ölçen sayaçlar, 

e) İki dağıtım sistemi arasındaki alış-verişe esas elektrik enerjisini ölçen sayaçlar, 

f) Dengeleme birimi niteliğine sahip tüketim tesislerinin sisteme bağlantı noktalarındaki 

elektrik enerjisini ölçen sayaçlar, 

g) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik uyarınca tesis 

edilmesi öngörülen üretim sayaçları ve bu üretim tesisleriyle ilişkilendirilen tüketim sayaçları. 

(2) Birinci fıkra uyarınca OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçların Kurulca onaylanan 

limiti geçip geçmediği, mevcut bağlantı noktaları için bir önceki yıl tüketimi, yeni bağlantı 

noktaları içinse kurulu gücü dikkate alınarak hesaplanacak tüketim öngörüsü esas alınarak 

belirlenir. 

(3) Birinci fıkra kapsamında yer almayan uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimine ait 

sayaçlardan dağıtım şirketi tarafından OSOS kapsamına alınması zorunlu görülen sayaçlar da 

OSOS kapsamına dahil edilebilir. Ancak bu fıkra kapsamında OSOS’a dahil edilecek sayaçların 

sayısı, dağıtım bölgesindeki OSOS kapsamında yer alan toplam sayaç sayısının % 5’ini geçemez. 

(4) Birinci fıkra kapsamında yer almayan bir tüketiciye elektrik enerjisi tedarik eden 

piyasa katılımcısı ve/veya ilgili tüketici OSOS ile iletişim kurulması için gerekli ilave teçhizatı ve 

altyapıyı temin etmek kaydı ile söz konusu çekiş sayacının OSOS kapsamına dahil edilmesini 

isteyebilir. Bu sayaçlardan elde edilen veriler sistemin veri okuma periyotlarına sadık kalındığı 

hallerde ilgili piyasa katılımcısına ve talep etmesi halinde tüketiciye herhangi bir bedel 

alınmaksızın verilir. 

(5) OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiliğin OSOS kurmaması halinde OSOS 

kapsamındaki sayaçlar, OSB’nin talebi üzerine ve ilgili maliyetler 5 inci madde çerçevesinde 

OSB, tüketici veya üreticiler tarafından karşılanmak kaydıyla, dağıtım şirketi tarafından kurulan 

OSOS’a dahil edilir. Bu şekilde OSOS kapsamına dahil edilen sayaçların verileri 6 ncı maddenin 

altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen maliyet karşılama esaslarına göre ilgili OSB ile paylaşılır. 

OSOS kapsamına dahil olacak sayaçlar için tüketim limiti 

Madde 4 - (1) OSOS kapsamında yer alması zorunlu olan sayaçlara ait aktif elektrik 

enerjisi tüketim limiti Kurul tarafından belirlenir. Bu limit dağıtım şirketinin talebi halinde Kurul 
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onayı ile yılda bir defa revize edilebilir. Kurul tarafından belirlenen limitin üzerinde tüketimi olan 

sayaçların, en geç bir yıl içerisinde, OSOS kapsamına alınması zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tarafların Görevleri ve Sorumlulukları 

Sayaçların OSOS kapsamına dahil edilmesi için tarafların görevleri ve sorumlulukları 

Madde 5 - (1) OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçlar için, sayaç ile bütünleşik modem 

tercih edilmesi halinde bütünleşik sayaç ve modemin, aksi taktirde haberleşme portunu haiz 

sayacın sağlanması sayaç mülkiyetini haiz tarafın sorumluluğundadır. 

(2) Aşağıda belirtilen sayaçlar için, modem ile bütünleşik sayacın tercih edilmesi halinde 

modem hariç olmak üzere, sayacın modemle bütünleşik olmaması halinde modem dahil her türlü 

haberleşme donanımı ve OSOS ile iletişim kurulması için gerekli teçhizatın ve altyapının temini; 

a) İletim sistemine bağlı üretim tesisi sayaçları için ilgili üretim faaliyeti gösteren tüzel 

kişinin, 

b) İletim sisteminde yer alan diğer tüm sayaçlar için TEİAŞ’ın, 

c) Dağıtım sistemine bağlı üretim tesisi sayaçları için üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel 

kişinin, 

ç) OSOS kapsamına alınması gereken dağıtım sistemine bağlı diğer tüm sayaçlar için 

ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin, 

sorumluluğundadır. 

(3) OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçların, uzaktan haberleşme donanımının, OSOS 

ile iletişim kurulması için gerekli ilave teçhizatın ve altyapının sahip olması gereken ortak asgari 

teknik özellikler Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. TEİAŞ ve dağıtım şirketleri 

onaylanan asgari teknik özelliklerin revize edilmesi için Kuruma başvurabilir veya ilave olarak 

bölgesel ihtiyaçları kapsamında ek şartlar isteyebilir. TEİAŞ ve dağıtım şirketleri, onaylanan 

asgari teknik özellikleri ve ihtiyaç duydukları ek şartları da dikkate alarak kendi bölgelerinde 

geçerli olacak sayaç, uzaktan haberleşme donanımı, OSOS ile iletişim kurulması için gerekli ilave 

teçhizat ve altyapıya dair teknik özellikleri hazırlayarak kendi internet sayfalarında yayımlar. 

TEİAŞ ve Dağıtım şirketlerinin OSOS verilerinin paylaşımına dair sorumlulukları 

Madde 6 - (1) TEİAŞ ve dağıtım şirketleri OSOS vasıtasıyla elde edilen verileri aşağıdaki 

esaslar dahilinde ilgili taraflarla güvenli ortamda ve internet tabanlı paylaşmak üzere gerekli 

altyapıyı oluşturur. 

(2) Dengeleme birimi olan üretim veya tüketim tesislerinin 15 dakikalık üretim veya 

tüketim değerleri piyasa işletmecisi ile en geç ilgili saatin 2 saat sonrasında paylaşılır. 

(3) Dengeleme birimi olmayan üretim tesislerinin 15 dakikalık üretim değerleri, piyasa 

işletmecisi ile en geç ilgili günün sonunu takip eden 2 saat içerisinde paylaşılır. 

(4) OSOS kapsamındaki diğer tüm sayaçların uzlaştırma dönemi bazındaki değerleri en 

geç ilgili ayın uzlaştırma takviminde tanımlanan son güne kadar piyasa işletmecisi ile paylaşılır. 

(5) TEİAŞ ve dağıtım şirketlerinin OSOS’larının PYS ile gerçek zamanlı haberleşme 

altyapısına sahip olması için gerekli çalışmalar TEİAŞ, dağıtım şirketleri ve piyasa işletmecisi 

tarafından yürütülür. 

(6) OSOS veri tabanında yer alan veriler, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş konfigürasyonlarında 

yer alan sayaçlarla sınırlı olmak üzere tedarikçiler ve talep etmesi halinde ilgili üretici ve/veya 

tüketici ile ek bir bedel talep edilmeksizin paylaşılır. 

(7) OSOS veri tabanında sistem planlaması kapsamında yer almamasına rağmen ilgili 

tedarikçi, üretici veya tüketici tarafından talep edilen veriler TEİAŞ ve dağıtım şirketi tarafından 
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bu kapsamda maruz kalınan ek maliyetleri karşılayacak şekilde belirlenen bir bedel karşılığında 

temin edilir. Söz konusu bedeller gerekçeleri ile birlikte Kuruma bildirilir. 

(8) Dağıtım şirketlerince kurulacak OSOS kapsamına su, doğal gaz ve ısı ölçüm 

sayaçlarının dahil edilmesi halinde, bu sayaçlardan toplanan bilgiler dağıtım şirketlerince 

belirlenecek bedel üzerinden ilgili su, doğal gaz ve ısı dağıtım hizmeti veren tüzel kişiliklerle 

paylaşılabilir. 

Piyasa Katılımcıları tarafından kurulmuş mevcut uzaktan okuma ve izleme sistemleri 

Madde 7 - (1) Piyasa katılımcıları veya tüketiciler tarafından 01/10/2012 tarihinden önce 

kurulmuş olan uzaktan okuma ve izleme sistemlerinin çalışmasına, OSOS’larla uyumlu olmak ve 

söz konusu sistemlerin veri güvenliğini tehlikeye sokmamak ve mühürlü ölçü devrelerinin 

bulunduğu hücrelerde olmamak kaydıyla TEİAŞ ve dağıtım şirketleri tarafından engel olunmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sayaçların Okuma Periyotlarının ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesi 

Sayaçların Okuma Periyotlarının ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesi 

Madde 8 - (1) Sayaçların okuma periyotları ve tahmini tüketim değerleri Kurul tarafından 

onaylanacak metodoloji çerçevesinde belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçici Maddeler ve Yürürlük 

Geçici Madde 1 (1) 6 ncı madde uyarınca OSOS verilerinin paylaşılmasına ilişkin altyapı 

en geç 01/01/2016 tarihine kadar oluşturulacaktır. 

Geçici Madde 2 - (1) 4 üncü madde kapsamında 01/01/2015 tarihinden önce onaylanmış 

limitlerin üzerinde tüketimi olan sayaçların tümü en geç 01/01/2016 tarihine kadar ilgili dağıtım 

şirketlerince OSOS kapsamına alınır. 

(2) Dağıtım şirketleri limit yükseltme talebi için sadece bir defaya mahsus olmak üzere 

01/11/2015 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunabilir. 

Yürürlük 

Madde 9 - Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 10 - (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Başkan yürütür. 7116/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 5709 Karar Tarihi: 30/07/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/07/2015 tarihli toplantısında; 

a) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 12 nci maddesinin yedinci 

fıkrası uyarınca 2020 yılına kadar sisteme bağlanabilecek kapasite olarak tahsis edilen 2.000 MW 

kapasitenin tamamının 2016 yılı içinde kullandırılmasına, 

b) Yönetmeliğin aynı hükmü çerçevesinde kapasitenin tamamı için rüzgâr enerjisine 

dayalı önlisans başvurularının 3, 4, 5, 6, 7 Ekim 2016’da alınmasına, konunun Kurum tarafından 

kamuoyuna duyurulmasına, 

karar verilmiştir. 7167/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesinden alındığı iddia 

edilen İsa KURTÇA adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği 
anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir. 

 
OKUL NO 4795 
ADI SOYADI İsa KURTCA 
BABA ADI Mehmet 
ANNE ADI Emine 
DOĞUM YERİ Kavak 
DOĞUM TARİHİ 20/02/1983 
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi 
DİPLOMA BELGE NUMARASI 4227 
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ 16/06/2001 
BÖLÜMÜ Genel Kültür 

İlan olunur. 7154/1-1 
—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: İnsan ve İrade Vakfı. 
VAKFEDENLER: Yahya Bilik. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: 

Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.07.2015 tarihinde kesinleşen 27.05.2015 tarihli ve 
E: 2015/104 K: 2015/276 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Bütün fertleri eğitimli, kültürlü, ilim, irfan ve hikmet sahibi, ruhen ve 
bedenen sağlıklı ve sosyal huzura kavuşmuş bir toplum oluşmasına yönelik, örgün ve yaygın, 
hayatın her alanında insanların ihtiyaç duyduğu, ilkokuldan üniversiteye kadar her seviyede 
eğitim ve öğretim kurumları açmak, insana, topluma, çevreye ve dünyaya faydalı olacak her türlü 
eğitim çalışmaları yapmak. İnsanların maddi ve manevi her türlü meşru ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yardımcı olmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL nakit. 
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı vakfın Mütevelli Heyetinin uygun göreceği bir başka hayır 
kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 7117/1-1 
—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden: 
İLANEN TEBLİGAT 

Müdürlüğümüzce Ferpa Optik ve Dış Tic. Ltd. Şti. firması adına işlem gören 10.10.2011 
tarihli 8908 sayılı ve 22.10.2011 tarihli 9561 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri 
muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak düzenlenen 8.465,4 TL. tutarındaki 
15ET22040017 sayılı Ek Tahakkuk ile 25.396,2 TL tutarındaki 15CK220400187 sayılı Para 
Cezası Kararı firmanın bilinen adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu gelir eksikliğinin 15 gün içerisinde Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 
veznesine yatırılarak vezne alındısının Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 
31. maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat 
Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri gereği adı geçen firmaya 
tebligat kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 7151/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Pursaklar Belediye Meclisinin 08.05.2015 gün ve 095 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 gün ve 1454 sayılı kararı ile onaylanan 
"Pursaklar l. Etap Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b 
maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 7105/1-1 
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Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve 

Yüksekokullarında açık bulunan kadrolar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili 
maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları 
için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör kadroları için Rektörlük 
Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde; 

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını, 
2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti, 
3 - Üç adet fotoğraflarını, 
4 - Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin 

edilecektir.) 
5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan 

Üniversitemiz Birimlerinde Profesör ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan 
formları, 

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Yardımcı Doçent 
kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde 

a) Özgeçmişlerini, 
b) Yayın listelerini, 
c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan 

olunur. 
NOT Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında 

yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna 
Atanma İlkeleri'nde belirtilen şartları sağlamış olmaları, 

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini 
belirtmeleri gerekmektedir. 

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 
olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 
ANABİLİM DALI Profesör Yrd.Doç AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ    

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1  

Hastane epidemiyolojisi ve moleküler tiplendirme 

üzerine uluslararası eğitim almış olmak ve OXA - 58 

üreten karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii 

salgını suşları karakterizasyonuna yönelik çalışma 

yapmış olmak. 

ACİL TIP  1 Acil Tıp Uzmanı olmak. 

ÇOCUK CERRAHİSİ  1 

Çocuk Apandisitlerinin Tanısında Pediatrik Apandisit 

Skoru ve Laboratuvar Bulgularının Değeri konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ 
   

ULUSLARARASI TİCARET 

VE İŞLETMECİLİK 
 1 

Örgütsel sessizlik, inovasyon ve beyaz yakalı suçlar 

konulan üzerine çalışma yapmış olmak 

ULUSLARARASI TİCARET 

VE İŞLETMECİLİK 
 1 

Uluslararası sermaye hareketleri, bölgesel 

entegrasyonlar ve yığılma ekonomileri konularında 

çalışma yapmış olmak. 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ  1 

Baskı ve çıkar gruplarının ekonomi politiği, kayıtdışı 

ekonomi ve cari açıklar konularında çalışma yapmış 

olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ    

ORTAÇAĞ TARİHİ  1 
Ortaçağ Avrupasında Yahudi Tarihi konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

 7155/1-1 
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Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanunun 25. ve 26. maddesi ile 28/01/1982 tarihli Resmi 

Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki 

ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 
 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji 

Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik alanında uzmanlığını almış 

olmak 

Prof. Dr. 1 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji 

Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik alanında uzmanlığını almış 

olmak 

Doç. Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk Gelişimi 

Erken çocukluk dönemi, Okul Dönemi 

veya Adölesan Döneminde Gelişim 

konularından birinde Doktora yapmış 

olmak ve/veya çalışmaları bulunmak 

Prof. Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk Gelişimi 

Erken çocukluk dönemi, Okul Dönemi 

veya Adölesan Dönemde Gelişim, Özel 

Eğitim veya Çocuk Psikolojisi 

konularından birisinde doktora yapmış 

olmak ve/veya çalışmaları bulunmak 

Doç. Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı 

(Fizyoterapist) olmak 

Doç. Dr. 

 
1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

alanında Doçentliğini almış olmak 
Doç. Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Hemşirelik Esasları alanında Doçentliğini 

almış olmak 
Doç. Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında 

Doçentliğini almış olmak 
Doç. Dr. 1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Biyomühendislik 

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında 

Doçentliğini almış olmak ve uzmanlık 

alanı Biyosensörler (tanı, teşhis amaçlı 

ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi), 

Biyokimyasal yöntem ve teknolojiler 

(polimerik biyomateryal tasarımı), 

Biyokimyasal reaksiyon mühendisliği olmak 

Prof. Dr. 1 

Sağlık Hizmetleri 

Myo 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Biyokimya alanında uzmanlığı olmak ve 

protein biyokimyası, klinik immünoloji ve 

kemik iliği transplantasyonunda kullanılan 

teknik ve yöntemlerle ilgili çalışmalar 

yapmış olmak 

Prof. Dr. 1 

 
Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri 

ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi 

Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden 

itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yabancı Ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

Başvuru Adresi: 

Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi 

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14  Üsküdar - İSTANBUL   Tel: 0 216 400 22 22 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili 

Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine 

başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi 

kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik 

belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve 

Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; 

(Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.) 

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine 

başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi 

kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik 

Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve 

Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; 

- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu 

olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)  

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını 

Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden 

ulaşılabilir. 

 

Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der Adet Niteliği 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Jeofizik 

Mühendisliği 
Sismoloji Doçent 1 1 

 

Gıda 

Mühendisliği 

Gıda 

Teknolojisi 
Doçent 1 1 

Tahıl İşleme Teknolojisi 

alanında uzman olmak, 

katkılı ekmek üretimi 

konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 
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Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der Adet Niteliği 

Jeoloji 

Mühendisliği 

Uygulamalı 

Jeoloji 
Profesör 1 1 

Tünel Jeolojisi, zemin 

mekaniği, doğal yapı 

malzemeleri konusunda 

çalışmış olmak. 

Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Bilimleri Doçent 1 1 

Gıda mikrobiyolojisi 

konusunda uzman; et ve 

meyve-sebze 

mikrobiyolojisi 

alanlarında çalışmalar 

yapmış olmak. 

İnşaat 

Mühendisliği 
Yapı Doçent 1 1 

Taze beton reolojisi 

konusunda çalışmış 

olmak. 

İnşaat 

Mühendisliği 
Yapı Profesör 1 1 

Ağır betonlar konusunda 

çalışmış olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Şehir ve Bölge 

Planlama 
Şehircilik Doçent 1 1 

Kentsel tasarım ve 

planlama, karar-destekli 

tasarım modeli, ve kentsel 

coğrafya konusunda 

çalışmaları olmak. 

Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 1 1 

Erken cumhuriyet dönemi 

mimarlığı ve kentleşmesi 

ile afetler sonrası 

mekansal değişim ve 

dönüşümler konularında 

çalışmaları olmak 

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Su Ürünleri 

Yetiştiriciliği 
Yetiştiricilik Doçent 1 1 

Balık histopatolojisi, 

lesepsiyon, balıklarda 

üreme fizyolojisi ve 

histolojisi üzerine 

çalışmaları olmak. 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Kimya 
Analitik 

Kimya 
Doçent 1 1 

Ters faz sıvı kromotografi 

yöntemiyle bileşiklerin 

iyonlaşma/protonasyon 

sabitlerin tayini 

konusunda çalışmaları 

olmak. 
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Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der Adet Niteliği 

Biyoloji 
Moleküler 

Biyoloji 
Doçent 1 1 

Bakterilerde hücreler arası 

iletişim sistemi üzerinde 

çalışmalar yapmış olmak. 

Matematik 
Uygulamalı 

Matematik 
Doçent 1 1 

İşbirlikçi oyun teorisiyle 

ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 

Fizik Katıhal Fiziği Profesör 1 1 

Nano yarıiletken yapıların 

elektronik ve optik 

özellikleri, martensitik 

dönüşüm kristalografisi 

konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

Fizik 

Atom ve 

Molekül 

Fiziği 

Doçent 1 1 

Çoklu-puls nükleer 

magnetik rezonans 

deneylerinin analitik 

tanımlamaları üzerine 

çalışma yapmış olmak. 

Sosyoloji 
Kurumlar 

Sosyolojisi 
Profesör 1 1 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Yenidoğan yandal uzmanı 

olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Ruh Sağlığı 

ve Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Duygudurum 

bozukluklarında afektif 

mizaç ve dayanıklılık ile 

ilgili çalışmaları olmak 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları Doçent 1 1 

Tıbbi onkoloji yandal 

uzmanı olmak 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Üroloji Doçent 1 1 

Prostat biyopsisi eğitimi 

almış olmak ve prostat 

biyopsisi ile ilgili 

çalışmaları olmak 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Çocuk 

Cerrahisi 
Doçent 1 1 

İnmemiş testes ile ilgili 

klinik çalışmaları olmak 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Patoloji Profesör 1 1 

Patolojide moleküler 

diagnostik 

laboratuvarında yurtdışı 

deneyimi olmak; GIS 

patolojisi ve 

dermatopatoloji 

konularında çalışmaları 

olmak 
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Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der Adet Niteliği 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Klinik Diş 

Hekimliği 

Bilimleri 

Ortodonti Doçent 1 1 

Değişik ortodonti 

tedavilerde ağrı ve stresin 

tespitinde biyokimyasal 

yöntemlerle çalışmış 

olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Tarımsal Yapılar 

ve Sulama 

Tarımsal 

Yapılar ve 

Sulama 

Profesör 1 1 
Tarımsal yapılar alanında 

çalışmalar yapmış olmak 

Tarımsal Yapılar 

ve Sulama 

Tarımsal 

Yapılar ve 

Sulama 

Doçent 1 1 

Drenaj ve arazi ıslahı 

konusunda çalışmalar 

yapmış olmak 

Tarımsal Yapılar 

ve Sulama 

Tarımsal 

Yapılar ve 

Sulama 

Doçent 1 1 

Bodur elmalarda sulama 

yöntemleri konusunda 

çalışmalar yapmış olmak 

Tarımsal 

Biyoteknoloji 

Bitkisel 

Biyoteknoloji 
Doçent 1 1 

Turunçgillerde abiyotik 

stresler konusunda 

moleküler çalışmalar 

yapmış olmak 

Bitki Koruma Fitopatoloji Doçent 1 1 
Mikoloji konusunda 

çalışmalar yapmış olmak 

Bahçe Bitkileri 
Bahçe 

Bitkileri 
Profesör 1 1 

Sebze yetiştiriciliği ve 

ıslahı konusunda 

çalışmalar yapmış olmak 

Toprak Bilimi ve 

Bitki Besleme 

Toprak Bilimi 

ve Bitki 

Besleme 

Profesör 1 1 

Toprak biyolojisi 

konusunda çalışmalar 

yapmış olmak 

Tarım Makinaları 
Tarım 

Makinaları 
Profesör 1 1 

Toprak işleme 

mekanizasyonu 

konusunda çalışmalar 

yapmış olmak 

Tarım Ekonomisi 

Tarım 

Politikası ve 

Yayım 

Doçent 1 1 

Tarımsal Yayım bilim 

dalında çalışmalar yapmış 

olmak 
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Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der Adet Niteliği 

ORMAN FAKÜLTESİ 

Orman Endüstri 

Mühendisliği 

Orman 

Endüstri 

Makinaları ve 

İşletmesi 

Doçent 1 1 

Mobilya üretim sisteminin 

similasyonu ve orman 

ürünleri endüstrisi 

durumu ve gelişimi 

konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Felsefesi Doçent 1 1 

 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Kamu Hukuku Hukuk Tarihi Profesör 1 1 

İslam Hukuku ve 

Mukayeseli Hukuk 

alanlarında çalışmaları 

olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Hemşirelik 

Doğum ve 

Kadın 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

Doçent 1 1 
 

 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

İnşaat 

Mühendisliği 

İnşaat 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Su yüzeyinde buharlaşma 

ve modelleme 

konularında çalışmaları 

olmak. 

İnşaat 

Mühendisliği 

İnşaat 

Mühendisliği 
Doçent 1 1 

Tarımsal yapılar ve 

sulama alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

İmalat 

Mühendisliği 

İmalat 

Mühendisliği 
Doçent 1 1 

Yüzey sertleştirme ve sert 

malzemelerin işlenmesi 

konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

 7166/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/107674 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ANAKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANAKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CAD. (ESKİ GARAJLAR 

YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KUNSAN KUNDURA SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

- 

Adresi 

LONDRA ASFALTI ÜZERİ  

NO: 38 ŞİRİNEVLER/ 

BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5920036547 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 122995 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/20724 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
2’NCİ HUDUT ALAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe HATAY/HATAY MERKEZ 

Adresi 
KIŞLASARAY MAH. HARBİYE 

CAD. 
Tel-Faks 3262160558-3262121905 

Posta Kodu 31100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Y.YILDIZ DAĞITIM GIDA 

PAKETLEME İNŞAAT TEKSTİL 

TURİZM TEMİZLİK 

NAKLİYAT TOPRAK 

MAHSULLERİ GÜVENLİK 

EĞİTİM İLETİŞİM 

BİLGİSAYAR SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

YAŞAR YILDIZ 

Adresi 
KURTULUŞ MH. MARAŞAL 

ÇAKMAK CD. NO: 45/C 

KURTULUŞ MH. TİMUR SK. 18/2 

KIRIKHAN/HATAY 

T.C. Kimlik No. - 44878210116 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9260365525 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KIRIKHAN TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2711 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/39367 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
172’NCİ ZIRHLI TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ŞIRNAK/SİLOPİ 

Adresi 
ZEKİ DURLANIK KIŞLASI 

İPEKYOLU ÜZERİ 
Tel-Faks 486 5184068- 486 5183587 

Posta Kodu 73400 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HASAN KATMIŞ  

Adresi 
BELEDİYE SEBZE HALİ        

NO.: 19-20 CİZRE/ŞIRNAK 
 

T.C. Kimlik No. 48451719942  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5280218038  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
CİZRE TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1351-CİZRE  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/43617 (Karar No.:95) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 
HOCAPAŞA MAH. DEMİRKAPI 

GÜLHANE PARKI YANI 
Tel-Faks 0 212 514 00 10-0 212 514 00 20 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÖZKAN ORTOPEDİK ÜRÜNLER 

AYAKKABI PAZARLAMA 

SANAYİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

SABİRE ÖZKAN 

Adresi 

İSTANBUL  DERİ ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ GÜDERİ 

CAD. NO.: 18/A 

TUZLA/İSTANBUL 

İSTANBUL  DERİ ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ GÜDERİ 

CAD. NO.: 18/A 

TUZLA/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 55537018240 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6970328710  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 906144  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7171/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/43617 (Karar No.: 97) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 
HOCAPAŞA MAH. DEMİRKAPI 

GÜLHANE PARKI YANI 
Tel-Faks 0 212 514 00 10-0 212 514 00 20 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÖZKAN ORTOPEDİK ÜRÜNLER 

AYAKKABI PAZARLAMA 

SANAYİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

SABİRE ÖZKAN 

Adresi 

İSTANBUL  DERİ ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ GÜDERİ 

CAD. NO.: 18/A 

TUZLA/İSTANBUL 

İSTANBUL  DERİ ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ GÜDERİ 

CAD. NO.: 18/A 

TUZLA/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 55537018240 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6970328710  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 906144  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7171/5/1-1 



8 Ağustos 2015 – Sayı : 29439 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/33558 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
1’İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 2642751620-2642768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ERDİL OTOMOTİV İNŞAAT 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

- 

Adresi 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

16 CADDE NO: 1 KAYSERİ 
- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3470005123 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KAYSERİ TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 17667 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7171/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/129728 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi GAZİLER CD./1420 SOKAK 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SÜREYYA TEMİZLİK İNŞAAT 

GIDA PAZARLAMA TEKSTİL 

İTHALAT İHRACAT SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

- 

Adresi 

HUZUREVLERİ MH. 77206 SK. 

M.PARTAL APT. B BLOK 

ZEMİN KAT NO: 5/A 

ÇUKUROVA/ADANA 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7870306497 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ADANA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 48602 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7171/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/15500 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İNŞAAT TABUR 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ZONGULDAK/EREĞLİ 

Adresi - Tel-Faks 3723150800 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İRFAN FIRAT - 

Adresi 

KÖRFEZ MAH. BERK SOK. 

BARIŞ İŞ MERKEZİ NO: 10/1 

İZMİT/KOCAELİ 

- 

T.C. Kimlik No. 33031453316 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KOCAELİ TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15447 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7171/8/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 8 Ağustos 2015 – Sayı : 29439 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/50582 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
1’İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 2642751620-2642768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ADATEM TURİZM İNŞAAT 

SAĞLIK TAAHHÜT TİCARET 

VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

DERİN HAKAN KARAKURT 

Adresi 

HANLIKÖY MAHALLESİ 

GÜLLÜ SOK. NO: 20/A 

ARİFİYE/SAKARYA 

HANLIKÖY MAHALLESİ GÜLLÜ 

SOK. NO: 20/A 

ARİFİYE/SAKARYA 

T.C. Kimlik No. - 44785370514 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0070596162 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

SAKARYA TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 22048 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7171/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/51854 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CADDESİ (ESKİ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TEM AYAKKABICILIK 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

KEMAL ŞAMDANLI 

Adresi 

UĞUR MUMCU MAH. N CAD. 

2275 SK. NO: 3 

SULTANGAZİ/İSTANBUL 

KAVAKLI MAH. AYASOFYA 

CAD. NO: 2N İÇ KAPI NO: 6 

BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 27221600314 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8370175872 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 441145 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7171/10/1-1 

————— 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Anadolu Eksper 

Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin %100 hissesine sahip Benhür 

ŞEHERLİ hakkında verilen ve 01 Nisan 2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’nin 60’ıncı 

sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 10’uncu İdare Mahkemesi 

tarafından 30 Haziran 2015 tarihli ve Esas No: 2015/967 sayılı karar ile, yürütmenin 

durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı 

kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur. 

Duyurulur. 7171/11/1-1 
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TMO Adana Şube Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7180/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

KARABÜK OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI 

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen saha, Karabük Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası olarak 

tespit edilmiştir. 

2 - Karabük Ovası’sının içinden Filyos, Araç, Soğanlı ve Eskipazar Çayları geçmektedir. 

3 - Ekli haritada sınırları belirtilen Karabük Ovası Yeraltısuyu Emniyetli işletme Rezervi 

99,64 hm3/yıl'dır. 

4 - Sınırları belirtilen Karabük Ovası'nda yeraltısuyu temini için açılacak olan 10 

metreden derin her türlü kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir. 

5 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun'a göre açılan su yapılarına yapılan tahsisler 

Emniyetli İşletme Rezervi'ne erişildiğinde, ekli haritada belirtilen sahada bu kanunun 8. maddesi 

kapsamındaki her derinlik ve çapta, kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma 

yapısının inşası yasaklanmıştır. 

6 - Bu Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Onay'ını ve 

Resmi Gazete'de Yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

 
 7152/1-1 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 8 Ağustos 2015 – Sayı : 29439 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.11.34 

Toplantı Tarihi ve No : 23.07.2015-152   TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.07.2015-5311 ADANA 

Hatay İli, Belen ilçesi, Atik Mahallesi, Bahçe Sokakta tahrip edilen arkeolojik alanın 

tesciline ilişkin, Hatay  Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.03.2013 gün ve 957 sayılı 

ile 24.06.2015 gün ve 2186 sayılı yazıları ve ekleri Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanmış 08.03.2013 gün ile 22.06.2013 günlü raporlar okundu, ekleri ve konunun işlem 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Hatay İli, Belen ilçesi, Atik Mahallesi, Bahçe Sokakta tespiti yapılan arkeolojik alanın 

2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı 

anlaşıldığından 2.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve  

kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırının uygun olduğuna, ayrıca söz konusu alanda 

izinsiz yapılan tesviye çalışmalarında alanın tahrip edildiğinin ve tahribatı yapanlar hakkında suç 

duyurusunda bulunulduğunun Hatay  Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.03.2013 gün 

ve 957 sayılı yazısından anlaşıldığından işlem sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 

izinsiz yapılan uygulamaların eski haline getirilmesinin alanın arkeolojik dokusuna daha fazla 

zarar vereceği anlaşıldığından alanın aynen korunmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.12.29 

Toplantı Tarihi ve No : 23.07.2015-152   TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.07.2015-5312 ADANA 

Hatay İli, Payas İlçesi, Payas Sokullu Paşa Külliyesi civarında yer alan 7361(eski 4413-

4414) parselde devam eden inşaatın incelenmesi istemine ilişkin; Yrd. Doç. Dr. Tuba AKAR’ın 

24.11.2014 günlü başvurusu, konuyla ilgili Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

20.01.2015 tarih ve 190 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

19.01.2015 tarihli rapor, Payas Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.02.2015 

tarih ve 497 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Hatay İli, Payas İlçesi, Payas Sokullu Paşa Külliyesi civarında yer alan 7361 parselde 

devam eden inşaatın Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.01.2015 tarihli rapor ile 

Payas Belediye Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 497 sayılı yazısı ve eklerinden, söz konusu 

yapının; Kurulumuzun 26.07.2012 gün ve 1169 sayılı kararıyla onaylanan 3.derece Arkeolojik Sit 

Alanı ve Payas Külliyesi Koruma Alanı sınırları dışında kaldığı ve ruhsatlı olduğu anlaşıldığından 

7361(eski 4413-4414) parselde yer alan bahse konu yapıya yönelik Kurulumuzca yapılacak bir 

işlem bulunmadığına, ancak; söz konusu parselin de içinde bulunduğu yapı adasında 

gerçekleştirilecek uygulamaların, Külliyenin siluetini etkilediği anlaşıldığından kararımız eki 

1/2000 ölçekli haritada Kurulumuzca belirlenen Revize Koruma Alanı Sınırlarının uygun 

olduğuna, Külliyenin Kuzeydoğusunda yer alan, 7361 parselin de içinde yer aldığı imar 

adasındaki 5 kat olan yapılaşma koşulunun, Kültür Varlıklarının siluetine olumsuz etki meydana 

getireceği göz önünde bulundurularak 3 kat olarak değiştirilmesinin Belediyesinden istenilmesine 

karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2015/7930 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon
Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/7868 İnsan Hakları Kurulu Üyeliklerine Seçilen Kişiler Hakkında Karar
2015/7939 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
–– Başbakanlık ile Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve

Ticaret, Maliye, Millî Eğitim ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama
Kararları

YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Eğitim Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/87)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/88)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)
–– Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar
–– Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/1341 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/3689 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/5549 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/8475 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2014/7292 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


