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ATAMA KARARLARI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/663

23/12/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Berat ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/669

23/12/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Naci AĞBAL
Maliye Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı
birlikte yürütür.
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU ÖĞRENİM KREDİSİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/1/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olma,” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ikinci bölüm
başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üretim Tesisi Kurulmasında Aranacak Şartlar ve Tesis Kurma İzni”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“b) Kurulacak üretim tesisinde hammadde, tütün harici malzeme ve mamul ambarı ayrı
ayrı olur.”
“d) Sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisleri için, tesis kurma izni öncesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınır.”
“e) Tesis yeri, Organize Sanayi Bölgesi ya da sanayi alanında, sigara üretim tesisleri
için en az 10.000 m2’lik, diğer tütün mamulleri üretim tesisleri için en az 1.000 m2’lik kapalı
alana sahip müstakil ya da münhasır bir bina olacak şekilde belirlenir.
f) Nargilelik tütün mamulü üretim tesislerinde dinlendirme kapları, kapaklı olacak şekilde paslanmaz çelikten yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tesis kurma izni
MADDE 6 – (1) Tütün mamulleri üretimiyle ilgili üretim tesisi kurmak isteyen gerçek
veya tüzel kişiler, izin taleplerini içerir dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir
takım dosya ile birlikte şahsen veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla Kuruma iletirler:
a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşmesi ve yetkili kişilere
ait imza sirküleri.
b) Son altı ay içinde ticaret ve/veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi ile faaliyet
özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı.
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c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve
üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numarası ile Kanuna, 8/6/1942 tarihli
ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet
kararı olmadığına ve Kurumca düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair
beyan.
ç) Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu ve
elektronik ortama aktarılmış kopyası.
d) Kurulacak tesis sahası için yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde alınan imar durumunu gösterir belge.
e) 23 üncü maddede belirtilen başvuru bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin
belge.
(2) Başvuru dosyaları en geç otuz gün içinde incelenir. Eksiklik tespit edilmesi halinde,
bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan
bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde başvuru
işleme konulmaz ve başvuru bedeli iade edilmez.
(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen uzman
marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, ilgili
mevzuat, projenin çevresel etkileri ve uygulanabilirliği, tesis üniteleri ile makine ve ekipmanın
yerleşim planı, üretim akışı, projenin üretilmesi planlanan tütün mamulünün üretimine uygunluğu göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.
(4) Başvuru, üçüncü fıkra gereğince hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren
en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca izin verilenlere, 23 üncü maddeye göre hesaplanan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç
doksan gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla, belge içeriği ve şekli
Kurum tarafından belirlenen Tesis Kurma Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli süresi içinde
yatırılmadığı takdirde verilen izin, başvuru bedeli iade edilmeksizin iptal edilmiş sayılır.
(5) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınmasından sonra, Üretim ve Faaliyet Uygunluk
Belgesi verilmesi aşamasına kadar geçen süre içinde, tesis ihtiyaçlarından kaynaklanan, ekonomik ve/veya teknik gerekçelere dayanan proje revizyonu yapılmak istenildiğinde, revizyonun
içeriği ve kapsamını açıklayan bilgi ve belgeler ile Kuruma başvurulur. Başvurular en geç
altmış gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunan proje revizyonunda kapasite artışı olduğu
takdirde, Kurumca hesaplanan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedel farkının Kurum hesabına
yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla Tesis Kurma Uygunluk Belgesi güncellenir.
(6) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi; beyan edilen adreste tesis binası inşasını, temin
edilecek makine ve ekipmanlar listesinde yer alan makine ve ekipmanların yurt içi ve/veya
yurt dışından temini ile tesise kurulumunu, kurulumu gerçekleştirilen makine ve ekipmanların
çalışma testleri ile Kurum uzmanları nezaretinde deneme üretimlerinin yapılmasını kapsar.
(7) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, belge veriliş tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir.
Bu süre içinde tesisini faaliyete hazır hale getiremeyecek durumda olanlara ek süre verilebilir.
Ek süre için süre bitiminden en az altmış gün önce Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben
Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde
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karara bağlanır. Kurumca uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik
süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere bir yıla kadar ek süre verilebilir. Verilen süre
içinde projesini tamamlamayanların Tesis Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu
durumda tahsil edilmiş olan belge bedeli iade edilmez. Aynı gerçek ve tüzel kişinin, aynı adresle
ilgili tekrar müracaatı durumunda daha önce gerçekleştirilemeyen sebepler ayrıntılı olarak
rapor edilerek Kuruma sunulması halinde değerlendirmeye alınır. İzin verilmesi durumunda
bu yeni müracaat için tekrar bir ek süre verilmez.
(8) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında farklı kategorilerde tütün
mamullerinin aynı tesiste birlikte üretilebilmesine yönelik tesis kuruluşu için Kurumdan izin
alınması gerekir. İzin başvurusunu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde
mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, tesiste aynı veya
farklı makine ve ekipmanlardan yararlanılabileceğine yönelik değerlendirme, üretilmesi planlanan tütün mamulünün üretimine uygunluğu ve kategorilerin ayrı olarak izlenebilirliği ile piyasa riski yaratıp yaratmadığı göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren en geç
otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç
altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunması durumunda, tesiste ortak olarak
kullanılacak makine ve ekipmanlar hariç olmak üzere, her bir kategori için tesise 500 m2’lik
kapalı alan ilave edilmesi kaydıyla her bir tütün mamulü için istenilen diğer şartların varlığı
ayrı ayrı aranır. Bu durumda, her bir kategori için Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınır.
(9) Kanuna, 5607 sayılı Kanuna veya bu kanunlara göre yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere aykırılıktan dolayı Tesis Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilen üretim tesisi için, 18 inci
maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükümleri kapsamında
işlem tesis edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üretim ve Faaliyet İzni, Üretim ve Faaliyet İzni Temdidi ile Proje Tadilatı”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üretim ve faaliyet izni
MADDE 7 – (1) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alarak projesini gerçekleştiren ve alınması gerekli diğer yasal izinlerini tamamlayarak tesisini faaliyete hazır hale getirenler, Üretim
ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almak için Kuruma başvurur.
(2) Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle, 5 inci maddedeki şartlar ile 6 ncı maddede beyan edilen hususlar, mahallinde veya dosya üzerinden denetlenir ve deneme üretimi ile izlenerek, başvuruya ilişkin
rapor başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.
(3) Başvuru, ikinci fıkra gereğince hazırlanan raporun, Kuruma sunulmasından itibaren
en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunanlara, 23 üncü maddeye göre hesaplanan
Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan
gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla belge içeriği ve şekli Kurum
tarafından belirlenen Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli, süresi içinde
yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır.
(4) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, belge veriliş tarihinden itibaren beş yıl için
geçerlidir.
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(5) Mamulat çeşidine ait fiziksel ve kimyasal özellikler ile varsa bırakım miktarlarının
üretim öncesi Kuruma ibraz edilmesi halinde, deneme üretimi sırasında, tütün kullanım oranları
kontrolü yapılarak üretilen mamullerden yeterli miktarda numune alınır ve bu numunelere ait
analizlerin bağımsız ve akredite laboratuvarlarda yapılması veya yaptırılması sağlanır. Bu analiz
sonuçları, mamulat çeşidi için yapılan Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurusunda değerlendirmeye alınabilir.
(6) Deneme üretiminde üretilen mamulat çeşidinin piyasaya arzına, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilmesinde aranan şartların bulunduğunun tespit edilmesi kaydıyla Kurumca
izin verilebilir.
(7) Farklı kategorilerdeki tütün mamullerinin aynı tesis içinde birlikte üretilebilmesi
için, 6 ncı maddenin sekizinci fıkrasında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her bir kategori
için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınır.
(8) Firmalar tarafından, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen
hususlarda meydana gelen değişiklikler en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilir.
(9) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında, tesis sahası dışında Kurumdan izin almak kaydıyla ek mamul ambarı, en geç on beş gün içinde bildirimde bulunmak
şartıyla da ek hammadde ambarı kurulabilir. Kullanımından vazgeçilen ambarlar, boşaltılma
tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilir.
(10) Tesiste, Kurumca izin verilenlerin veya uygun bulunanların dışında herhangi bir
üretim yapılamaz.
(11) Üretilen tütün mamulleri, yurt içi piyasa arz ve/veya uygulanan Gümrük Rejimlerine göre mamul ambarında, mamulat çeşidi bazında sınıflandırılmasına ve sayılmasına imkan
verecek şekilde depolanır.
(12) Tütün ve tütünden elde edilmiş hammaddeler, uygulanan Gümrük Rejimlerine göre
tip ve miktar tespiti yapılmasına imkân verecek şekilde hammadde ambarında depolanır.
(13) Üretim tesisi ile tesis dışındaki hammadde ve mamul ambarlarının ana giriş kısmında, yerden en az üç metre yükseklikte, rahatça görülüp okunabilecek şekilde, asgari firma
unvanı ve logosu ile tesiste üretim kategorisinin, ambarlarda ambar adının yazılı olduğu tabelaya yer verilir.
(14) Üretim ve faaliyet izninde ya da bu iznin temdidinde aranan izinler Kurum tarafından belirlenir.
(15) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince, Üretim ve Faaliyet
Uygunluk Belgesi iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen üretim tesisi için 18 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(16) Üretim tesisinde, yurt içi piyasaya arz ve/veya ihraç amacıyla, marka tescil belgesi
ya da markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde, marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi olmayan mamulat
çeşidinin üretimi yapılamaz.
(17) Sigara ve diğer tütün mamullerinin fire oranlarının hesaplama yöntemlerinin usul
ve esasları Kurum tarafından belirlenir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Üretim ve faaliyet izni temdidi
MADDE 8 – (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesini temdit ettirmek isteyen firma,
süre bitiminden en az doksan gün önce Kuruma başvurur.
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(2) Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle, 5 inci maddedeki şartların sağlanmaya devam edildiğine dair hususlar
başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden
incelenir. Başvuruya ilişkin rapor, 5 inci maddedeki şartlar ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının
(a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan belgelerin yanı sıra 7 nci maddenin on dördüncü fıkrası gereğince belirlenen yasal izinlerin varlığı göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Bu rapor, Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış
gün içinde karara bağlanır.
(3) Uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, bedel alınmaksızın geçerlilik süresinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle uzatılır. Uygun bulunmayanlara belge verilmesinde aranan şartların sağlanması için bir yıl süre verilir. Verilen süre içinde çalışmalara
başlanıldığının ancak bitirilemediğinin belirlenmesi durumunda, firmanın talebi halinde yüzseksen gün ek süre verilebilir. Verilen süre sonunda da aykırılığın devam etmesi halinde Üretim
ve Faaliyet Uygunluk Belgesi temdit edilmez.
(4) Belgesi temdit edilmeyen üretim tesisinde, bu durumun firmaya bildirildiği tarihten
itibaren üretim yapılamaz.
(5) Bildirim tarihi itibarıyla tesiste bulunan makine ve ekipmanlar ile mamul ve hammaddeler en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden tespit edilerek kayıt altına alınır.
(6) Talep edilmesi halinde, belgesi temdit edilmeyen üretim tesisi için 18 inci maddenin
altıncı ve yedinci fıkraları hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(7) Temditte, tesisin yeni teknolojiyi haiz, kullanılmamış makine ile ekipmanı içermesi
şartı aranmaz.
(8) Firmanın kusur ve kontrolleri dışında, idari veya yargı mercilerinin tasarrufları ya
da mevzuat değişiklikleri nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentlerinde
istenilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, şartların sağlanamama gerekçeleri
de dikkate alınarak, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesinin temdit edilmesi talebi Kurum tarafından karara bağlanır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci, altıncı ve dokuzuncu
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(1) Tütün mamulü üretiminde doğrudan kullanılan tütün ve damar kıyım makineleri,
sigara, puro, sigarillo imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinden herhangi birinin üretim tesisine ilave edilmesi ile bu makinelerin kısmen veya tamamen; yurt içinde aynı
firmanın yeni veya eski bir tesisine nakli, başka bir firmaya devri, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı nedeniyle projede yapılacak tadilatlar
için Kurumdan izin alınır.
(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki diğer makine ve ekipmanların üretim tesisine
ilave edilmesi ile bu makine ve ekipmanların kısmen veya tamamen; yurt içinde aynı firmanın
eski veya yeni bir tesisine nakli, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası,
hurda olarak satışı, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet
gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi nedeniyle projede
yapılacak tadilatlar için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.”
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“(6) İkinci fıkra gereğince bildirime tabi proje tadilatı işlemlerinde işin özelliğine göre
makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, taahhütname, proforma
fatura, işin başlangıç ve bitiş tarihleri işlem öncesi Kuruma bildirilir. Kurum gerektiğinde bu
işlerin teknik denetimini yapar.”
“(9) Birinci ve on birinci fıkralarda belirtilen makineler, Kurum iznini müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemine girilmek suretiyle
düzenlenen Uygunluk Belgesi ile ithal edilir.”
“(10) Birinci fıkra kapsamında verilen proje tadilat izni, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi veriliş tarihinden itibaren on sekiz ay geçerlidir. Bu süre içinde tadilatını tamamlayamayacak durumda olan firmalara, ek süre verilebilir. Ek süre için süre bitiminden en az altmış
gün önce Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen uzman
marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya
üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz
gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus,
belge geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren yüz seksen gün ek süre verilebilir. Verilen süre
içinde tadilatın gerçekleştirilen kısmı, izin kapsamında kabul edilir. Bu durumda tahsil edilen
uygunluk belgesi bedeli iade edilmez. Gerçekleştirilmeyen kısım, talepte bulunulması halinde
yeni proje tadilatı olarak değerlendirilir. Aynı gerçek ve tüzel kişinin, aynı adresle ilgili tekrar
müracaatı durumunda, daha önce gerçekleştirilemeyen sebepler ayrıntılı olarak rapor edilerek
Kuruma sunulması halinde değerlendirmeye alınır. İzin verilmesi durumunda bu yeni müracaat
için tekrar bir ek süre verilmez.
(11) Birinci fıkrada belirtilen tütün ve damar kıyım makineleri, sigara, puro, sigarillo
imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinin firmalar haricindeki gerçek veya
tüzel kişiler tarafından ithalinde de Kurumdan izin alınır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler Üretim ve Faaliyet
Uygunluk Belgesi almadan önce makine çalışma testlerinde veya deneme üretiminde kullanmak amacıyla iç veya dış piyasadan yaprak tütün, aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış
yaprak tütün ile homojenize tütün, tütün damarı, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, kırık
tütün veya kıyılmış tütün temin edebilir. Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında, kendi laboratuvarlarında test ile araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılmak
kaydıyla Kurum tarafından yılda yüz kilogramı geçmemek üzere kıyılmış tütün ithalatına izin
verilebilir. Bu koşullar dışında kıyılmış tütün temin edilemez.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiş, beşinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“h) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin on beşinci fıkrasına ilişkin bilgi ve belgeler.
ı) Sigara için filtrenin teknik özellikleri.”
“(5) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin teknik düzenlemelere uygunluğu; beyan edilen fiziksel ve kimyasal özellikler ile filtrenin teknik özellikleri ve ilgili mevzuatta öngörülen bırakım miktarlarının laboratuvar analiz sonuçları ile mukayese edilmesi, girdilerin Kurum mevzuatı, piyasaya arz ambalajının ilgili mevzuatı ve 4207 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin on beşinci fıkrası kapsamında incelenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle belirlenir.”
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“(9) Marka veya lisans hakkını ortadan kaldıracak nitelikte marka tescili ve/veya lisans
sözleşmesinde meydana gelen değişikliklerde, bu değişikliğin geçerli olduğu tarih itibariyle
Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden önce piyasaya arz
edilen mamulat çeşidi en fazla doksan gün süreyle piyasada bulunabilir. Bu mamulat çeşidinin
süre bitiminden sonra piyasada bulunmaması için firma tarafından gerekli tedbirler alınarak
piyasadan toplatılır.
(10) Firmanın, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin iptali istemiyle Kuruma yapılan başvuruları en geç altmış gün içinde karara bağlanır, alınan kararda aksi bir süre belirtilmediği
durumda kararın bildirim tarihi itibariyle belge iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden önce
piyasaya arz edilmiş mamulat çeşidi en fazla doksan gün süreyle piyasada bulunabilir. Bu mamulat çeşidinin süre bitiminden sonra piyasada bulunmaması için firma tarafından gerekli tedbirler alınarak piyasadan toplatılır.”
“(11) Yurt içi piyasaya arz veya ihracat amacıyla üretilen mamulat çeşidinin birim paket
ve grupmanlarında üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisine, kolilerde ise etiket bilgisine yer verilir.
(12) Başvurusu yapılan mamulat çeşidinde tütün mamulü kategorisi bazında yeni bir
girdi kullanılacağının tespit edilmesi halinde bu girdi, Kurumca değerlendirilerek karara bağlanır. Bu süre, yüz elli günü geçemez.
(13) İkinci fıkranın (h) bendi gereğince istenilen bilgi ve belgeler ile on birinci fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(1) Firmalar, Kurum tarafından verilmiş Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan bir
mamulat çeşidinin tütün kullanım oranlarında, fiziksel özelliklerinde, bırakım miktarlarında,
girdilerinde veya piyasaya arz ambalajında, herhangi bir değişiklik yapmak istediklerinde piyasaya arzdan önce Kurumdan güncelleme kapsamında gerekli izni almak zorundadırlar. Kimyasal özellikler ve filtrenin teknik özellikleri ile üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisindeki değişiklikler işlem öncesi Kuruma bildirilir.”
“(3) Ayırt edici ibare, en fazla üç öğeden oluşur.
(4) Mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan zorunluluklar hariç olmak üzere, Piyasaya
Arz Uygunluk Belgesinin, belge veriliş tarihinden itibaren yüz seksen gün geçmeden aynı belgenin güncellenmesi için başvuruda bulunulamaz.
(5) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi güncelleme başvurusunda, 12 nci maddenin ikinci
fıkrasının (g), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte değişikliğe konu olan belgeler
Kuruma ibraz edilir. Güncelleme başvurusunun değerlendirilmesinde ise 12 nci maddenin ilgili
hükümleri uygulanır.
(6) Piyasaya arz uygunluk belgesinin güncellenmesine karar verilmesi halinde, belge
düzenlenmeden önce mevcut belge Kuruma iade edilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Kıyılmış tütün ve tütün mamulleri ihracatı
MADDE 14 – (1) İkinci ve/veya üçüncü fıkrada belirtilen işlemleri yerine getiren firma,
ürettikleri tütün mamullerini ve/veya kıyılmış tütünleri serbestçe ihraç edebilir.
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(2) İhracat Rejimi kapsamında ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulüne ilişkin
aşağıdaki bilgi ve belgeler üretim öncesi Kuruma bildirilir.
a) Kıyılmış tütüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu.
b) Tütün mamulüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu, üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisi ile marka bilgisi.
c) İhraç edilecek ülke isimleri.
(3) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulleri
için Kuruma başvurularak uygunluk belgesi alınır. Başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler Kuruma ibraz edilir.
a) Dahilde İşleme İzin Belgesinin bir örneği.
b) Hammadde sarfiyat tablosu.
c) Tütün kullanım oranları tablosu.
ç) Tütün mamulüne ilişkin üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisi ile marka
bilgisi.
d) İhraç edilecek ülke isimleri.
(4) Üçüncü fıkra kapsamında Kuruma beyan edilen bilgi ve belgeler, tesisin üretim
kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunanlara uygunluk belgesi verilir.
(5) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ihraç edilecek kıyılmış tütün ve/veya tütün
mamulleri üretiminde kullanılan tütünlerin ithalatı, Kurumdan uygunluk belgesi alınması sonrasında, 10 uncu maddenin birinci ve yedinci fıkraları kapsamında yapılır.
(6) Kıyılmış tütün ve/veya tütün mamullerinin ihracatı, sadece üretimini gerçekleştiren
firma tarafından yapılabilir.
(7) Kurum, ihraç edilecek kıyılmış tütün ve/veya tütün mamulleri için; ithalat, üretim
ve ihracat aşamalarında, numune almak dahil her türlü teknik denetim ve analizleri yapmaya
veya yaptırmaya yetkilidir.
(8) Yedinci fıkrada belirtilen teknik denetimin usul ve esasları, Kurum tarafından belirlenir.
(9) Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü birim paket ve grupmanı kullanılarak üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanı üzerinde, “ihracat amacıyla
üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edilen ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde
yer alması zorunludur.
(10) İhraç amaçlı tütün mamullerinin üretimi öncesinde marka tescil belgesi, markanın
başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde marka tescil belgesiyle birlikte
markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi Kuruma ibraz edilir.
(11) Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılmasına esas teşkil eden ekspertiz raporu Kurum tarafından düzenlenir. Bu raporun hazırlanması için, ithalat, üretim ve ihracat işlemlerinin
bitirilmesi ve belge süresi bitiminden en az otuz gün önce Kuruma müracaat edilmesi gerekir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Marka bazında sigara veya diğer tütün mamullerini ithal etme hakkını elde eden
firmalar, her ithal partisi için belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi almak zorundadır. Kurumdan alınan Tütün Mamulleri İthalatı
Uygunluk Belgesi ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.”
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“(5) Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi başvurusunda, mamulat çeşidinin üretimi öncesinde 12 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlara ilave olarak aşağıdaki bilgi ve
belgeler Kuruma ibraz edilir:
a) Üretici firma bilgileri.
b) Proforma fatura ile menşei, miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonu ve giriş yapacağı gümrük idaresine ilişkin bilgiler.
c) Kurum uzmanınca ya da uluslararası bir gözetim kuruluşunca, ithal edilecek tütün
mamullerinden usulüne uygun alınan numune.
(6) İthal edilmek istenen mamulat çeşidine ilişkin bağımsız ve akredite laboratuvara
yaptırılan test ve analiz sonuçlarının Kuruma ulaştırılması ile tamamlanan başvurular, 12 nci
maddenin beşinci ve on ikinci fıkraları hükümlerine göre değerlendirilerek yeni bir girdi kullanılmaması halinde en geç altmış gün içinde, yeni bir girdi kullanılması halinde ise aynı maddenin on ikinci fıkrası hükümlerine göre karara bağlanır. Alınan karar firmaya bildirilir. Firma
şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Tütün Mamulleri İthalatı Başvuru Formu ile Tütün
Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi talebinde bulunur. Mamulat çeşidine ait örneklerin ekspertiz raporu ile uygun bulunması halinde, en geç yedi gün içinde ithalatı yapılacak mamulat
çeşidine ilişkin bilgiler, Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemine girilmek suretiyle düzenlenen Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi ile ithal edilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Firmanın yetkili organı tarafından, tesisin kuruluş yerinin değiştirilmesine ilişkin
alınan karar ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartları
sağlayacağına dair belgelerin yanı sıra 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde
sayılan belgeler ile birlikte yer değişikliği öncesi Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben
Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun
Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunanlara, tesis kuruluş yeri değişikliği izni verilir.
(3) Kurum izniyle yer değişikliğini gerçekleştirerek tesisini üretime hazır hale getiren
firma, 7 nci maddenin on dördüncü fıkrası gereğince Kurum tarafından belirlenen izinler ile
birlikte Kuruma müracaat ederek Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesinin güncellenmesi talebinde bulunur. Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın
bulunduğu heyet marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden
itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından
itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi belge bedeli alınmaksızın güncellenir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Firmanın yetkili organı tarafından tesisin devrine ilişkin olarak alınan karar, devralacak olan gerçek veya tüzel kişiye ait 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte devir izni öncesi Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben
Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle başvurunun
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tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme
yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, tesiste bulunan devre konu hammadde ve mamuller ile tütün
mamulü üretiminde doğrudan kullanılan makineler tespit edilerek inceleme tarihinden itibaren
en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren
en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunanlara, tesis devir izni verilir.”
“(5) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince belgesi iptal edilmek
suretiyle faaliyetine son verilen üretim tesisi, bir bütün olarak hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiye
devredilemez.
(6) Talep edilmesi halinde, Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü kapsamında Tesis Kurma Uygunluk Belgesi veya Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilmek
suretiyle faaliyetine son verilen ya da 8 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında belgesi temdit
edilmeyen üretim tesisinde bulunan makine ve ekipmanlar ile hammadde ve mamuller için
aşağıdaki şekilde işlem tesis edilir:
a) Makine ve ekipmanlardan tütün ve damar kıyım makineleri, sigara, puro, sigarillo
imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinin yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı ile tütün mamulleri sektöründe faaliyet gösteren
aynı kategorideki başka bir firmaya devri için işlem öncesi Kurumdan izin alınır. Diğer makine
ve ekipmanların ise yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak
satışı, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulur.
b) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan mamulat çeşitlerinin piyasaya arzına, kararın firmaya bildirildiği tarih itibarıyla tespit edilen miktar ile sınırlı ve bir defaya mahsus olmak üzere izin verilebilir ya da Kurumun gözetimi ve denetimi altında imha edilir.
c) Tütün ve tütünden elde edilmiş hammaddelerin ihracı, imhası, yurt içinde başka bir
firmaya devri veya satışı için işlem öncesi Kurumdan izin alınır. İmhası, Kurumun gözetimi
ve denetimi altında yapılır.
ç) Hammadde, mamul ve makineler için, kararın firmaya bildirildiği tarih itibarıyla üretim tesisinde bulunan ve tespiti yapılan miktarlar esas alınır.
(7) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince belgesi iptal edilen ya
da 8 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında belgesi temdit edilmeyen üretim tesisinde bulunan kullanılmamış ve/veya fire bandrollerin tespit ve imha işlemleri, Bandrollü Ürün İzleme
Sistemine ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince Tesis Kurma Uygunluk
Belgesi veya Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilen ya da 8 inci maddenin üçüncü
fıkrası hükmü kapsamında belgesi temdit edilmeyen üretim tesisleri, tasfiye işlemleri bitirilinceye kadar Kurum tarafından inceleme ve denetime tabi tutulur.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) 9 uncu madde kapsamında verilecek olan Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi bedeli
olarak; üretim kapasitesi artışına neden olan proje tadilatları ile sınırlı olmak üzere, sigara üretim tesisleri için her yüz milyon adet sigara üretim kapasitesi başına 11.712 Türk Lirası, diğer
tütün mamulleri üretim tesisleri için ise her bir tonluk üretim kapasitesi başına 143 Türk Lirası
alınır.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Tütün ve tütün mamullerinin imhası ile geri kazanım işlemleri”
“(1) Tütün ve tütün mamullerinin imhası ile tütünlerin geri kazanım işlemleri Kurum
izni ve gerektiğinde nezaretinde veya Kurumun tespiti sonrasında Çevre Kanunu ve diğer ilgili
mevzuatına göre yapılır.”
“(2) İmha edilecek tütün mamulleri, üretim tesisinde parçalanması, kıyılması ve/veya
kullanılamayacak hale getirilmesi sonrasında imha mahalline sevk edilir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde, Kanun ve
5607 sayılı Kanundaki adli yaptırımlar ile Kanunun 8 inci maddesinde sayılan idari yaptırımlar
uygulanır.
(2) İdari yaptırımlara ilişkin olarak Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005
tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve
(e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı
Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Tütün Mamulleri İthalatı Başvuru
Formu,”
“c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile 9 uncu maddenin dördüncü ve altıncı
fıkraları gereğince istenilen beyan ve taahhütnameler,”
“d) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a)
ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrasının (c) bendi gereğince istenilen Tütün Kullanım Oranları Tablosu,
e) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince istenilen Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları,”
“(2) 20 nci maddenin ikinci fıkrası ile bu maddenin birinci fıkrası kapsamında ilan edilen formların şekil ya da içeriğinde değişiklik yapılması halinde, yapılan değişiklikler de değişikliğin yapıldığı tarih itibariyle Kurum internet sitesinde yayımlanır.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Tesislerin yeni getirilen şartlara uyumlaştırılması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar Fabrika Kurma
İzni Uygunluk Belgesi ya da Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan ancak Üretim ve Faaliyet
Uygunluk Belgesi almamış olanlara 7 nci ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar Fabrika Kurma İzni Uygunluk Belgesi ya
da Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan; ancak, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almamış
olanların uygunluk belgeleri, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
Bu süre içinde tesisini faaliyete hazır hale getiremeyecek durumda olanlara ek süre verilebilir.
Ek süre için, süre bitiminden en az altmış gün önce Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben
Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun
Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren geçerli
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olmak üzere bir yıllık ek süre verilebilir. Verilen süre içinde projesini tamamlamayanların Fabrika Kurma İzni Uygunluk Belgesi ya da Tesis Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır.
Bu durumda tahsil edilmiş olan belge bedeli iade edilmez.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Kurumdan sigara, puro ve sigarillo, nargilelik tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü ya da sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim
tesisi için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanların üretim tesisleri, bu Yönetmelik ile
getirilen şartlara uygunluğun belirlenmesi için yürürlük tarihinden itibaren doksan gün içinde
mahallinde veya dosya üzerinden teknik inceleme ve denetime tabi tutulur. İnceleme ve denetim
sonucunda bu tesisler için aşağıdaki şekilde işlem tesis edilir:
a) Şartları sağlayanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, belge bedeli alınmaksızın en geç altmış gün içinde güncellenir.
b) Şartları sağlamayanlar, mevcut üretim tesisini bu Yönetmeliğe uygun hale getirebilmek için denetim sonucunun firmaya bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma
müracaat eder. Kurumca uygun bulunanlara 31/12/2016 tarihine kadar süre verilir.
1) 31/12/2016 tarihine kadar verilen süre içinde şartları sağladığı belirlenenlerin Üretim
ve Faaliyet Uygunluk Belgesi belge bedeli alınmaksızın en geç altmış gün içinde güncellenir.
2) 31/12/2016 tarihine kadar bu Yönetmelik ile getirilen şartları sağlayamayacak durumda olanlara ek süre verilebilir. Ek süre için süre bitiminden en az altmış gün önce Kuruma
başvurulur. Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden
itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından
itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunması durumunda, bir
defaya mahsus, 31/12/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere en fazla bir yıllık ek süre
verilebilir. Verilen süre içinde projesini tamamlamayanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Belgesi iptal edilen üretim tesisinde, bu durumun firmaya bildirildiği
tarihten itibaren üretim yapılamaz.
Mamulat çeşitlerinin yeni getirilen şartlara uyumlaştırılması
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına uygun olmayan mamulat
çeşitlerinin bu fıkraya uygun hale getirilebilmesi için bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren yüzseksen gün içinde Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi en geç otuz gün içinde Kurum Başkanlığı tarafından güncellenir. Verilen süre içinde
başvuru yapılmaması halinde, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır.”
MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/11/2010
27749
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
1234-

Tarihi

Sayısı

16/10/2011
27/12/2011
5/6/2012
4/7/2012

28086
28155
28314
28343
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TEBLİĞLER
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 459)
1. Giriş
Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
2. Yetki
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Maliye Bakanlığına mükelleflere muameleleri ile ilgili
tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen
belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya
ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.
Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen hükmünün Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.
3. Tanımlar
Bu Tebliğde geçen;
a) Aracı finansal kurum: Bu Tebliğ uygulaması bakımından tahsilat ve ödemelere aracılık eden 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankayı,
29/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme
kuruluşlarını ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta
ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
b) Ödeme: Nakit ve her an kullanıma hazır banka varlığından oluşan ödeme mevcudundaki azalışı,
c) Tahsilat: Nakit ve her an kullanıma hazır banka varlığından oluşan ödeme mevcudundaki artışı,
ç) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar: Bu Tebliğ uygulaması bakımından, Vergi
Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarları, serbest meslek erbabını, kazançları basit usulde tespit olunan
tüccarları, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçileri, vergiden muaf esnafı,
d) Tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlar: Bu Tebliğ uygulaması bakımından tevsik
zorunluluğu kapsamında olanlar dışında kalanları
ifade eder.
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4. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve Tutarı
4.1. Kapsam ve Tutar
Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini
aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca
düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.
Bu kapsamda örneğin;
- Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
- Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,
- İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü
tahsilat ve ödemelerin
belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu
işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.
4.1.1. Aynı Günde Aynı Kişi veya Kurumlarla Yapılan İşlemler
Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının bu Tebliğin
(4.1.) bölümünde belirlenen haddi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de
aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.
Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş., aynı gün içerisinde (B) Ltd.
Şti.’nden sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal alımları
gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş.’nin (B) Ltd. Şti.’nden aynı
günde yaptığı mal alımları toplamı 3.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddi aştığından, son iki
işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.
Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda (A)
A.Ş. ile (B) Ltd. Şti.’ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.
4.1.2. Kısım Kısım Yapılan Tahsilat ve Ödemeler
Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında bu Tebliğin
(4.1.) bölümünde belirlenen haddi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu
kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.
Örnek: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet karşılığında 12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D) A.Ş., hizmet bedelini 1.000 TL’lik
taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilat ve ödeme
de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.
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Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda serbest meslek erbabı (C) ile (D) A.Ş.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.
4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer
alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin
işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,
b) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye
piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin,
c) 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89/14391 sayılı Türk
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin
yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
ç) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve
ödemelerin,
d) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,
e) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel
idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum
ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait
veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin
aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
4.3. Diğer Hususlar
Bu Tebliğ kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu bulunan tahsilat ve ödemelerin bu kurumlarca mevzuatlarına göre düzenlenen belgelerle (dekont, hesap
bildirim cetveli, alındı vb.) tevsiki zorunludur.
Tevsik zorunluluğu kapsamında yapılan işlemler için aracı finansal kurumlar tarafından
düzenlenen belgeler yapılan işlemi değil o işleme ilişkin tahsilat veya ödemeyi tevsik etmektedir. Dolayısıyla tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar
kanalıyla yapılması, bu zorunluluğu ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak Vergi Usul Kanununda
yer alan belgeleri düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.
5. Ceza Uygulaması
Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna uyulmaması durumunda ilgililere Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.
6. Yürürlük
Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 464)
1. Giriş
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesinde kamu idare ve müesseseleri
(Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye
ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenilecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecbur tutulmuşlardır.
Anılan Kanunun 5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile değişen mükerrer 242 nci
maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda
tutulması ve düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet
de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına
aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren işlemlerde
elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır.
Diğer yandan, mezkûr Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında
Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film,
mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda
saklanması zorunluluğu getirmeye; (4) numaralı bendinde ise bu Kanunun 149 uncu maddesine
göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de
dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname
ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında
uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla
ayrı ayrı uygulatmaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Yukarıda verilen yetkilere istinaden, bu Tebliğde belirlenen mükellef gruplarına elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere usul ve esasları 433 sıra numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
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2. Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu Tebliğde geçen;
Aracı Hizmet Sağlayıcı: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret
ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
BTRANS: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemini,
İnternet Reklamcılığı Hizmeti: İnternet ortamında verilen ticari amaçlı reklam ve tanıtım hizmetini,
İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracısı: İnternet ortamında ticari amaçlı reklam ve tanıtım
hizmetinin verilmesine aracılık eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
Ödeme Hizmeti: 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen hizmetleri,
Ödeme Kuruluşu: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş tüzel
kişiyi,
TCKN: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını,
VKN: Vergi kimlik numarasını
ifade eder.
3. Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenler ve İstenilen Bilgiler
3.1. Aracı Hizmet Sağlayıcıları
Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında hizmet veren aracı hizmet sağlayıcıları, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere
ilişkin olarak;
a) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini,
b) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN
bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,
c) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini,
bu Tebliğin 4 üncü bölümünde açıklanan yöntemle elektronik ortamda Başkanlık sistemine ileteceklerdir.
Aracı hizmet sağlayıcının, ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi
olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak ödeme
kuruluşundan alması veri aktarma yükümlülüğünü etkilemez.
3.2. Bankalar
İnternet üzerinden yapılan satış ve kiralama işlemlerine ait ödemelerle ilgili olarak 5411
sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalardan Başkanlık sistemine elektronik ortamda periyodik veri aktarımı yapılacaktır.
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3.3. İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları
İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde aracılık ettikleri reklam hizmetlerine ilişkin olarak;
a) Reklamın yayınlandığı internet adresini ve internet adresinin ait olduğu kişi ya da
kurumun adı soyadı/unvanı ile TCKN/VKN bilgilerini,
b) Reklam veren gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin ad soyad/unvan ile TCKN/VKN bilgilerini,
c) Tahsil ettikleri reklam hizmeti bedelini,
bu Tebliğin 4 üncü bölümünde açıklanan yöntemle elektronik ortamda Başkanlık sistemine ileteceklerdir.
Reklam hizmetinin gerçekleştirilmesinde birden fazla aracı bulunması durumunda her
bir aracı kendi gerçekleştirdiği işleme ait bilgileri iletecektir.
3.4. Kargo ve Lojistik İşletmeleri
11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M1, M2 ve M3 yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecileri, sahip oldukları
bu yetki belgeleri kapsamında takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirdikleri
kargo teslimleri ile ilgili olarak;
a) Göndericinin ad soyad/unvan ve TCKN/VKN bilgileri ile adres bilgilerini, aracı hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan gönderimlerde gönderici bilgileri yanında aracı hizmet sağlayıcının da ad soyad/unvan ve TCKN/VKN bilgilerini,
b) Gönderici bazında teslim edilen toplam gönderi adedini, (Başkanlık tarafından belirlenecek adedin üzerindeki gönderi sayıları bildirilecektir.)
c) Gönderici bazında kapıda ödeme yapılan toplam gönderi adedini, ödeme şeklini ve
toplam ödeme tutarlarını,
bu Tebliğin 4 üncü bölümünde açıklanan yöntemle elektronik ortamda Başkanlık sistemine ileteceklerdir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare,
kurum ve kuruluşlar, idaresinde veya sermayesinde kamu payı bulunan kurumlar, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve diplomatik misyonlar adına yapılan kargo teslimlerine ait
bilgiler iletilmeyecektir.
Kargo ve lojistik işletmeleri ticari nitelikteki gönderileri Vergi Usul Kanunu uyarınca
düzenlenmesi zorunlu tevsik edici belgeler ile birlikte kabul edecekler ve taşıma esnasında istenildiğinde ibraz edilecek şekilde gönderiye ekleyeceklerdir.
4. Raporlama
Sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellef gruplarının vermesi gereken bilgilere
ilişkin veri format ve standardı BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır. Veriler bu sistem üzerinden Başkanlığa iletilecektir. Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, ilk veri iletim tarihinden önce BTRANS başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
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Bu Tebliğ kapsamında istenilen bilgiler aylık dönemler halinde iletilecektir. Bir aya ait
bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilmesi zorunludur.
Zorunluluk getirilen mükellefler 1/7/2016 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin zorunluluk kapsamında istenen bilgileri hazırlamaya başlayacaklar ve takip eden
aydan itibaren göndereceklerdir.
Veri formatına ve standardına yapılacak ekleme, çıkarma, zorunlu alan belirleme gibi
değişiklikler BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır.
5. İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilenler
Bilindiği üzere, 30/12/2013 tarih ve mükerrer 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı
yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.
Bu defa, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin
gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına
kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek
zorundadırlar.
e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere
yer vermek zorundadır.
6. Sorumluluk ve Cezai Sonuçlar
Bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellefler, Başkanlık sistemine iletmekle yükümlü
oldukları bilgileri Vergi Usul Kanununun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza
süreleri içerisinde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar
vasıtası ile ibraz etmekle yükümlüdürler.
Bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellefler; BTRANS'a gönderdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, istenilen bilgileri Başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve
iletim yöntemine uygun olarak iletmek zorundadırlar.
Başkanlıkça belirlenen format, standart ve iletim yöntemi dışında gönderilen bilgi ve
belgeler kabul edilmeyecek ve gönderilmemiş sayılacaktır.
Bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında işledikleri fiillere göre, Vergi Usul Kanununda yazılı cezalar tatbik edilecektir.
Tebliğ olunur.
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KURUL KARARLARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 6579

Karar Tarihi: 18/12/2015

Kurul Başkanlığının 17.12.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 15.12.2015
tarih ve 32521522-103.01.01-E.29323 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Makro Faktoring A.Ş. ve Demir Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izinlerinin anılan Şirketlerin talepleri doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,
- Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî
Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 6580

Karar Tarihi: 18/12/2015

Kurul Başkanlığının 17.12.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 15.12.2015
tarih ve 32521522-103.01.03-E.29324 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Kredi Alta Faktoring A.Ş.’nin Sümer Faktoring A.Ş.’ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşme işlemi neticesinde Kredi Alta Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde iptal
edilmesine
karar verilmiştir.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 6586

Karar Tarihi: 18/12/2015

Kurul Başkanlığının 17.12.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 15.12.2015
tarih ve 12509071-114-E.29314 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında
Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası, 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ve
19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine
karar verilmiştir.
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T.C.
Resmî Gazete
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye
ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır.
24 Aralık 2015
PERġEMBE

Sayı : 29572

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/138
Karar No : 2013/331
EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Irak uyruklu
Abdulqadir ve Shannaz Hamad oğlu, 15.08.1975 Irak d.lu. halen Teyraver 25/2 sokak No:238Erbil / Irak adresinde oturur ABDULQADĠR AVARA MOHAMMAD ABDULQADĠR hakkında
yapılan yargılama sonunda mahkememizce; her ne kadar sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1,4/2
maddeleri gereğince tecziyesi istenmiĢ ise de; unsurları yönünden oluĢmayan suçtan sanığın
BERAATĠNE, bu nedenle yapılan yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına, Kaçak
olduğu iddiasıyla el konulan miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eĢyaların müsaderesine
yer olmadığına, karar kesinleĢtiğinde eĢyaların sahibine ĠADESĠNE, Yasal olanak
bulunmadığından nakilde kullanılan AB 14 DLB / AB 19 DLB plakalı tır çekici ve dorsesinin
müsaderesine yer olmadığına dair verilen hükmün tebligat ve yazıĢmalara rağmen tebliği
mümkün olmadığından sanık ABDULQADĠR AVARA MOHAMMAD ABDULQADĠR'e tebliğ
edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
Ġlan masrafının kamu üzerinde bırakılmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında
1 ay süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur.
10359

—— • ——



Çeşme Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/327
Karar No : 2014/593
Resmi evlenme olmadan evlenmenin dinsel törenini yaptırmak suçundan sanık; TAHĠR
BEYTORUN: Cemal ve ADĠLE'den olma 07.01.1971 Ġzmir Doğumlu, Ġzmir Konak Namık
Kemal mahallesi nüfusuna kayıtlı,
Haklarında 5237 sayılı TCK.nun 157/1, 62, 52 maddesi gereğince 80,00 adli para cezası
ile yine aynı yasanın 51/1 maddesi gereğince 10 ay hapis cezasının ERTELENMESĠNE karar
verildiği, tüm aramalara rağmen kararın sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat
Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilan ettirilerek ilan
tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve 7 gün sonunda da
kesinleĢeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur.
10687
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İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/594
Karar No : 2015/471
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar
numarası yazılı 23/06/2015 tarihli ilamı ile defter ve belgeler ibraz etmemek suçundan 359/a-2
Maddesi gereğince 15 AY HAPĠS CEZASI, 2011 yılı sahte fatura düzenlemek suçundan 359/b
maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS CEZASI, 2012 yılı sahte fatura düzenlemek suçundan
359/b maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS CEZASI, VELAYET HAK. VESAYET VEYA
KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU
HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e) cezası ile cezalandırılmasına karar
verilen, Cemal ve Lemiye oğlu, 04/03/1982 doğumlu, Kars, Selim, Laloğlu mah/köy nüfusuna
kayıtlı VOLKAN BĠRĠNCĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar kendisine tebliğ
edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı,
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile Zabıt Katibine beyanda
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz
Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢumlu ile cezaevi yetkilisine beyanda
bulunulması suretiyle Yargıtay ilgili ceza Dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre
içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.
10636

—————

Esas No : 2013/23
Karar No : 2015/509
BaĢkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma, Resmi Belgede Sahtecilik
suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 10/07/2015 tarihli ilamı ile
268/1, 204/1 maddesi gereğince 10 AY HAPĠS, VELAYET HAK. VESAYET VEYA
KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU
HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e), 3 YIL CEZANIN ERTELENMESĠ
NEDENĠYLE DENETĠM (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Peküzar kızı,
02/06/1972 doğumlu, Bursa, Karacabey, Küçükkaraağaç mah/köy nüfusuna kayıtlı TÜLĠN
AYVAZ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı,
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile Zabıt Katibine beyanda
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz
Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢumlu ile cezaevi yetkilisine beyanda
bulunulması suretiyle Yargıtay ilgili ceza Dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre
içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.
10637
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
REKLAM ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Elazığ Belediye Başkanlığından:
1 - Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam
ünitelerinin kaldırılması ve teknik Ģartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin
temini, montajı, bakım ve onarımı karĢılığında iĢletme hakkının 10 yıl müddetle kiraya verilmek
üzere 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü
(artırma suretiyle) ile ihale edilecektir.
2 - Ġhaleye konu reklam üniteleri teknik özellikleri ihale teknik Ģartnamesinde belirtilmiĢ
olup; 300 (üçyüz) adet billboard, 100 (yüz) adet otobüs durağı, 100 (yüz) adet sabit Clp (Raket),
10 (on) adet sabit Megalight, 10 (on) adet totem ve 3 (üç) adet Led Ekran reklam ünitesidir.
3 - Reklam ünitelerin 10 (on) yıllık tahmini iĢletme kira muhammen bedeli KDV Hariç
8.980.000,00 (Sekizmilyondokuzyüzseksenbin) TL’dir. Geçici teminat bedeli ise 10 (on) yıllık
tahmini iĢletme kira muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) oranında 269.400
(ĠkiyüzaltmıĢdokuzbindörtyüz) TL’ dir
4 - Ġhalesi 05.01.2016 Salı Günü saat:14.00’de Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda
Encümen huzurunda yapılacaktır.
5 - Ġhale Ģartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iĢtirak
edilmesi halinde; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 250,00 TL
(Ġkiyüzelli) bedel karĢılığında temin edilebilir. Teklif verecek kiĢiler ayrıntılı bilgi için Elazığ
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden veya 0424 248 47 00 (dahili 1233 veya 1228) nolu
telefondan bilgi alabileceklerdir.
6 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aĢağıdaki Ģartlar aranır;
6.1 - Ġkametgah veya Ġstekliye yapılacak her türlü yazıĢma ve tebligatlara esas olmak
üzere adres beyanı,
6.2 - Gerçek kiĢi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan
sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi,
6.3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası
belgesi,
a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
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6.4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye
katılmaya iliĢkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de
Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.
6.5 - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına
yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde
belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
6.6 - a)Ġsteklinin ihale tarihinden geriye doğru son 5 (beĢ) yıl içinde tek bir sözleĢme
kapsamında BüyükĢehir veya il belediyelerinde anılan iĢi en az 2 (iki) ayrı ilde ve 2 (iki) yıl
kesintisiz yapmıĢ veya halen yapıyor olduğuna dair belge, (Sunulan belge ekinde, bu belgeye ait
sözleĢmenin sunulması zorunludur. Aksi takdirde değerlendirme dıĢı bırakılır)
b) Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi, iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye katılabilir.
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya
birkaçı tarafından ―6.6.a.‖ da istenilen belgeyi sunacaktır.
6.7 - 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyan,
6.8 - Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair ilk
ilan veya ihale tarihindeki ay içerisinde alınmıĢ,
6.9 - Elazığ ilinde irtibat bürosu açacağına iliĢkin taahhütname vermek.
6.10 - Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi,
6.11 - Ġhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini
ibraz edeceklerdir.
7 - Ġhaleye katılacak olan isteklilerin 6.maddede istenilen belgeleri 05.01.2016 Salı günü
(ihale günü) saat 14.00’e kadar kapalı bir zarf içerisinde Ġhale Komisyon baĢkanlığına
(Encümene) sıra numaralı alındı karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
8 - Ġhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
9 - Telgraf veya faxla yapılacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
10 - ĠĢbu Ġhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, kiralamada idari ve teknik Ģartnamelerinin
hükümleri geçerlidir.
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ÇĠFT HAT KATENER SĠSTEMĠ, FĠDER HATTI, CUMAOVASI, ÇĠĞLĠ VE TORBALI DEPO
YOLLARINA AĠT BASĠT KATENER SĠSTEMLERĠ VE MENEMEN, ÇĠĞLĠ, HĠLAL VE
SAĞLIK TRAFO MERKEZLERĠ BAKIM, ONARIM, ÖLÇÜM VE TEST
ÇALIġMALARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No

: 2015/176891

1 - Ġdarenin

:

a) Adresi

: TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
No: 121/A 35220 ALSANCAK / ĠZMĠR

b) Telefon ve Faks Numarası

: 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi

: 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) Ġhale Dokümanlarının
Görülebileceği Ġnternet Adresi

: www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - Ġhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Çift Hat Katener
Sistemi, Fider Hattı, Cumaovası, Çiğli ve Torbalı Depo Yollarına Ait Basit Katener Sistemleri ve
Menemen, Çiğli, Hilal ve Sağlık Trafo Merkezleri Bakım, Onarım, Ölçüm ve Test ÇalıĢmaları iĢi
11 ay süre ile Alsancak - Cumaovası (0+00-23+210), Basmane - Menemen (0+00 - 31+630),
Menemen-Aliağa (0+00-25+330) Arası 120 Km/H + %10 Hıza Uygun Çift Hat Katener
Sisteminin ve Cumaovası - Tepeköy (22+950 - 52+200) Arası 160 Km/H + %10 Hıza Uygun Çift
Hat Katener ve Tepeköy - Sağlık (52+200 - 63+600) Arası Fider Hattı, Bunlarla Birlikte
Cumaovası, Çiğli ve Torbalı Depo Yollarına Ait Basit Katener Sistemleri ve Menemen, Çiğli,
Hilal ve Sağlık Trafo Merkezleri Bakım, Onarım, Ölçüm ve Test ÇalıĢmaları Hizmet Alımı
Ģeklinde götürü bedel olarak gerçekleĢtirilecektir.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 05/01/2016 Tarihinde Saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 400 ¨ (Dört Yüz Türk Lirası)
Bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
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YATIRIMCILARA DAVET
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:
Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. (Ġdare)’ye ait;
a) Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi 170 pafta,
3117 ada, 94 parseldeki 11 no.lu daire,
b) Kastamonu Ġli, Cide Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı 303 ada, 4 parsel de
yer alan 587,74 m2 üzerindeki kagir eski yolcu salonu,
4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında ―satıĢ‖ yöntemiyle özelleĢtirilecektir.
Geçici Teminat Bedeli (TL)

Tanıtım Dokümanı ve Ġhale ġartları Belgesi Bedeli (TL)

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası)

50 TL (Elli Türk Lirası)

1 - Ġhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü
ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık
görüĢmesine

devam

edilen

teklif

sahiplerinin

katılımıyla

açık

arttırma

suretiyle

sonuçlandırılabilir.
2 - Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır.
3 - Teminat olarak kabul edilecek değerler;
- Türk Lirası veya,
- Hazine MüsteĢarlığı'nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya
yetkili finans kurumlardan alınacak, Ġdare'ce kabul edilecek, Ġdare lehine, Türk Lirası bazında,
konusu da belirtilerek düzenlenmiĢ (Ortak GiriĢim Grubu'nun alacağı teminat mektubu, Ortak
GiriĢim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir) gayrikabili rücu, kayıtsız,
Ģartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir.
4 - TaĢınmaz hakkında hazırlanan Ġhale Ģartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı, Ġdarenin
T.Vakıflar Bankası A.ġ. Salıpazarı ġubesi / Ġstanbul nezdindeki TR 080001500158007261917602
no.lu (IBAN NO.LU) (TL) hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak,
a) ―Ġstanbul ili, Kadıköy Ġlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi, A Blok 3.
Kattaki 11 No.lu taĢınmaza iliĢkin Ġhale ġartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli‖,
b) ―Kastamonu Ġli, Cide Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı Mevkii, 303 Ada,
4 Parsel de yer alan 587,74 m² yüzölçümlü taĢınmaza iliĢkin Ġhale ġartları Belgesi ve Tanıtım
Dokümanı Bedeli"
ifadesini içerir Ģekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢi veya
Ortak GiriĢim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont
karĢılığında, Ġdarenin aĢağıda belirtilen adresinden 25/12/2015 Cuma Gününden itibaren alındı
belgesi karĢılığında temin edilebilecektir.
5 - Ġhaleye katılabilecekler için Ġhale ġartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınması
zorunludur. Her ne surette olursa olsun Ġhale ġartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı karĢılığı
olarak alınan bedel iade edilmez.
6 - Teklifler, Ġhale ġartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate
alınarak hazırlanıp;
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a) Ġstanbul ili, Kadıköy Ġlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi, A Blok 3.
Kattaki 11 No.lu TaĢınmaza iliĢkin Ġhalenin son teklif verme tarihi olan 26/01/2016 Salı günü saat
14:00’e kadar,
b) Kastamonu Ġli, Cide Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı Mevkii, 303 Ada,
4 Parsel de yer alan 587,74 m² yüzölçümlü taĢınmaza iliĢkin Ġhalenin son teklif verme tarihi olan
29/01/2016 Cuma günü saat 14:00’e kadar,
Ġdarenin aĢağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve
saatinden sonra Ġdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp
Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta
serbesttir.
8 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci
maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ.
KemankeĢ Mah. KaramustafapaĢa KemankeĢ Cad. No: 47 34425 Karaköy/ĠSTANBUL
Tel: (0212) 251 62 22 / Faks: (0212) 251 59 85
www.tdi.gov.tr
11593/1-1

—— • ——

EGZOST SÜBAPI VE EGZOST SÜBAP KILAVUZU SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2015/178676
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 2 kalem egzost sübapı ve egzost sübap kılavuzu satın
alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 08/01/2016 - Saat: 14.00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
08/01/2016 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
11535/1-1
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DÜZELTME ĠLANI
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Bentonit, ĠĢlem GörmemiĢ Bentonit ve Kromsuz Lignosülfonat Alımı ihale edileceği ilan
edilmiĢtir. Ancak 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aĢağıdaki hususlarda
düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiĢtir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında
düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
Ġhale kayıt numarası
: 2015/171418
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah.
Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800
Çankaya/ Ankara
b) Telefon ve faks numarası
: 0 312 201 20 53 - 0 312 285 58 14 - 285 42 70
c) Elektronik posta adresi
:
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu Ġhale Bülteninin
tarih ve sayısı (yayımlanmıĢ ise)
:
b) Gazetenin adı ve tarihi
(yayımlanmıĢ ise)
: Resmi Gazete - 09 Aralık 2015
3 - Düzeltilen [madde/maddeler] Ģunlardır :
Ġdari ġartnamenin;
― Madde 3 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati‖ baĢlığı
3.1 inci maddesinin alt bendi
d) Ġhale (son teklif verme) tarihi
: 05/01/2016 olarak,
―Madde 26 - Geçici teminat‖ baĢlığı
26.3 üncü maddesi
―Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu
tarih, 03/04/2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
11605/1-1

—— • ——

KAMYON ARKASINA HĠDROLĠK LĠFT SĠSTEMĠ VE SOĞUK HAVA KABĠNĠ
YAPTIRILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamızda kullanılan kamyonlarda kullanılmak üzere 1 adet kamyon arkası hidrolik
lift sistemi ve 1 adet kamyon arkası soğuk hava kabini, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.
2 - Teknik ġartname fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden bedelsiz
olarak temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 04.01.2016 Pazartesi günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe,
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Adres : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ
Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74
11588/1-1
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9 (DOKUZ) ADET JEOTERMAL ARAMA RUHSAT SAHALARI ĠLE 2 (ĠKĠ) ADET
JEOTERMAL ĠġLETME RUHSAT SAHALARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve bu kanuna bağlı
olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 9 (Dokuz) adet Jeotermal
Kaynak Arama Ruhsat Sahaları ile 2 (iki) adet Jeotermal Kaynak ĠĢletme Ruhsat Sahaları, 2886
sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre ―Açık Teklif Artırma Usulü‖ ile
ihale edilmek üzere aramaya açılacaktır.
1 - AĢağıda ili, ilçesi, ruhsat numarası, alanı, paftası, muhammen bedeli (KDV hariç),
geçici teminatı, ihale tarihi ve saatleri yazılı jeotermal kaynak arama ve iĢletme ruhsat sahalarının
ihalesi yapılacaktır.
1 - 2012/21 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3289126
Ġli

Ġlçesi

: AYDIN

Ruhsat Alanı : 1803,7Ha

: Söke

Mevkii : Tuzburgazı

Pafta No : M18d2,M18d3
Geçici Teminat: 1.500,00 TL

Muhammen Bedel: 50.000,00 TL
Ruhsat Koordinatları
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)

SAĞA (Y)
YUKARI (X)

Ġhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 10:00

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

515 613

521 000

519 000

519 362

513 600

519 500

4 165 051

4 165 500

4 164 000

4 163 276

4 164 250

4 160 000

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

518 873

511 196

516 267

---

---

---

4 159 665

4 165 596

4 166 064

---

---

---

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

522 000

522 000

521 882

520 945

521 013

---

4 162 815

4 160 985

4 160 925

4 162 830

4 162 829

---

2 - 2012/22 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3289752
Ġli

Ġlçesi

: AYDIN

Ruhsat Alanı : 505,81Ha

: Yenipazar

Geçici Teminat: 1.500,00 TL

Muhammen Bedel: 50.000,00 TL
Ruhsat Koordinatları
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)

Mevkii : Alhan

Pafta No : M20a3

Ġhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 10:10

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

602 685

605 000

605 000

605 750

607 000

607 000

4 185 000

4 185 000

4 186 019

4 186 350

4 186 907

4 184 000

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

605 901

605 838

601 309

---

---

---

4 184 000

4 184 979

4 184 394

---

---

---
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3 - 2010/179 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3241647
Ġli

Ġlçesi

: AYDIN

Ruhsat Alanı : 247,06Ha

: Söke

Mevkii : Caferli

Pafta No : M18 b4,M18c1
Geçici Teminat: 1.500,00 TL

Muhammen Bedel: 50.000,00 TL
Ruhsat Koordinatları
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)

Ġhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 10:20

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

527 950

526 690

526 484

527 000

4 178 770

4 178 070

4 178 483

4 179 000

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

526 225

526 150

527 803

---

4 179 000

4 179 150

4 180 803

---

4 - 2010/174 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3235546
Ġli

Ġlçesi

: AYDIN

Ruhsat Alanı : 2809,64 Ha

: Germencik

Pafta No : M19a1,M19a2
Geçici Teminat: 2.250,00 TL

Muhammen Bedel: 75.000,00 TL
Ruhsat Koordinatları
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)

Mevkii :

Ġhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 10:30

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

549 534

555 199

555 925

552 565

4 205 837

4 205 878

4 201 197

4 201 178

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

552 565

549 698

549 900

549 530

4 201 210

4 201 171

4 201 400

4 201 441

5 - 2009/127 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3200589
Ġli

Ġlçesi

: AYDIN

Ruhsat Alanı : 4764,57 Ha

: Bozdoğan

Pafta No : M20c1,M20c2
Geçici Teminat: 1.500,00 TL

Muhammen Bedel: 50.000,00 TL
Ruhsat Koordinatları
1.NOKTA
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)

Mevkii :

Ġhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 10:40
2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

616 000

620 105

622 000

625 000

4 175 032

4 174 790

4 171 000

4 168 000

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

625 000

621 000

616 000

---

4 166 000

4 166 000

4 171 000

---
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6 - 2015-A/1 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3325154
Ġli
: AYDIN
Ġlçesi
: Söke
Mevkii : Batıköy
Ruhsat Alanı : 1240,42Ha
Pafta No : M18c4,M18d3
Muhammen Bedel: 50.000,00 TL
Geçici Teminat: 1.500,00 TL
Ruhsat Koordinatları
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)

1. NOKTA
525 691
4 154 312
7. NOKTA
522 500
4 159 668

Ġhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 10:50
2. NOKTA
525 394
4 153 870
8. NOKTA
522 500
4 157 000

3.NOKTA
524 590
4 153 914
9.NOKTA
525 720
4 154 852

4.NOKTA
521 700
4 154 199
10.NOKTA
-----

5.NOKTA
521 240
4 159 966
11.NOKTA
-----

6.NOKTA
522 138
4 160 405
12.NOKTA
-----

7 - 41 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3187094
Ġli
: AYDIN
Ġlçesi
: Söke
Mevkii : Akçakaya
Ruhsat Alanı : 1873,33Ha
Pafta No : M18 c2, M19d1
Muhammen Bedel: 50.000,00TL
Geçici Teminat: 1.500,00 TL
Ruhsat Koordinatları
1. NOKTA
SAĞA (Y)
540 000
YUKARI (X) 4 165 173

2. NOKTA
540 000
4 170 000

Ġhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 11:00
3.NOKTA 4.NOKTA
546 000
545 164
4 170 000 4 167 910

8 - 2013/7 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3297849
Ġli
: AYDIN
Ġlçesi
: Söke
Mevkii : Yaman
Ruhsat Alanı : 4885,69 Ha
Pafta No : M18b3, M18b4, M18c1,M18c2
Muhammen Bedel: 100.000,00 TL
Geçici Teminat: 3.000,00 TL
Ruhsat Koordinatları
1.NOKTA
SAĞA (Y)
538 950
YUKARI (X) 4 186 370
5.NOKTA
SAĞA (Y)
530 650
YUKARI (X) 4 186 300

2.NOKTA
534 060
4 179 500
6.NOKTA
538 045
4 186 362

Ġhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 11:10
3. NOKTA 4.NOKTA
535 465
531 400
4 176 375
4 176 460
7. NOKTA 8.NOKTA
----------

9 - 2015/A-10 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3277307
Ġli
: AYDIN
Ġlçesi
: Söke
Mevkii : Sazlı
Ruhsat Alanı : 1452,25 Ha
Pafta No : M19a4,M19d1
Muhammen Bedel: 75.000,00 TL
Geçici Teminat: 2.250,00 TL
Ruhsat Koordinatları
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)

1. NOKTA
549 500
4 179 499
7. NOKTA
546 528
4 173 557

Ġhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 11:20
2. NOKTA
552 279
4 179 500
8. NOKTA
546 750
4 173 999

3.NOKTA
548 100
4 173 000
9.NOKTA
545 716
4 173 999

4.NOKTA
546 930
4 173 414
10.NOKTA
546 750
4 173 999

5.NOKTA
546 939
4 173 437
11.NOKTA
549 251
4 179 000

6.NOKTA
546 816
4 173 455
12.NOKTA
-----
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10 - 2012/30 No’lu Jeotermal Kaynak ĠĢletme Ruhsat Sahası: ER:3290482
Ġli
: AYDIN
Ġlçesi
: KuĢadası
Mevkii :
Ruhsat Alanı : 4028,51Ha
Pafta No : M18 b3, M18b4
802 m Kuyu
Kuyu baĢı sıcaklığı: 34°C
Debi: 45 lt/sn
Muhammen Bedel: 600.000,00 TL
Geçici Teminat: 18.000,00 TL
Ruhsat Koordinatları
1. NOKTA
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)

SAĞA (Y)
YUKARI (X)

SAĞA (Y)
YUKARI (X)

Ġhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 11:30
2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

531 000

531 571

531 566

534 000

534 638

535 747

4 190 098

4 190 098

4 191 487

4 192 000

4 191 840

4 188 763

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

536 750

537 500

537 600

528 116

528 160

528 125

4 190 099

4 190 100

4 187 100

4 186 761

4 187 030

4 190 098

13. NOKTA

14. NOKTA

15.NOKTA

16.NOKTA

528 500

528 500

530 320

531 000

---

---

4 190 098

4 187 000

4 186 927

4 186 900

---

---

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

528 500

531 000

531 000

530 320

528 500

---

4 190 841

4 191 367

4 186 935

4 186 927

4 187 000

---

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

524 196

526 690

526 549

523 500

---

---

4 188 224

4 187 310

4 186 706

4 186 600

---

---

11 - 2009/136 No’lu Jeotermal Kaynak ĠĢletme Ruhsat Sahası: ER: 3200604
Ġli
: AYDIN
Ġlçesi
: Söke
Mevkii :
Ruhsat Alanı : 4787,76Ha
Pafta No : M18 d3
2.200 m kuyu
Kuyu baĢı Sıcaklığı :44°C
Debi:10 lt/sn
Muhammen Bedel: 2.500.000,00 TL
Geçici Teminat: 75.000,00 TL
Ruhsat Koordinatları

SAĞA (Y)
YUKARI (X)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)

Ġhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 11:40

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

520 945

521 025

521 800

517 450

517 100

515 000

4 162 830

4 162 667

4 152 500

4 152 900

4 155 500

4 154 500

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

517 250

519 500

513 600

521 000

521 013

---

4 158 800

4 160 000

4 164 250

4 163 000

4 162 829

---

2 - Ġhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde, Aydın Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon
BaĢkanlığı Binası (Efeler Kaymakamlık Binası)’nın (1.Kat) toplantı salonunda yapılacaktır.
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3 - Konu ile ilgili Ģartname ve diğer evraklar Aydın Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon
BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden mesai saatleri
içerisinde görülebilir. Ġhaleye katılacakların ihale dosyasını, 150.00 (yüzelli) TL. karĢılığında
idareden almaları gerekmektedir.
4 - Ġhaleye katılmak için, isteklilerce 2886 sayılı kanunun 5. ve bu Kanunun 74üncü
maddesine dayanılarak çıkarılan ilgili maddelerince usulüne göre hazırlanmıĢ teklif mektubunu
diğer kapalı zarfla istenilen belgelerle 06/01/2016 tarihinde saat 17.00’a (mesai bitimine) kadar
Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
5 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır;
Ġhaleye katılabilmek için 08/09/2003 tarih, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu ve bu
Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine
anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde usulüne uygun hazırlanmıĢ teklif için;
A - Gerçek KiĢiler ;
1) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile
varsa e- posta adresi,
2) T.C. Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi),
3) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,
4) Vekaleten iĢtirak edenlerin, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin Noter’den imza
sirküsünü içeren Vekaletnameyi ibraz etmesi,
5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
6) Her sayfası imzalanmıĢ olan ġartname (ekleri ile birlikte)
7) Bağlı olduğu Vergi Dairesi ve vergi nosunu gösteren belge
8) Ġhale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz
B - ġirket adına ihaleye iĢtirak edecekler ise;
1) ġirketin kuruluĢ statüsünü, son yönetimini ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve
Doğal Mineralli Sular Kanununun 4üncü maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
aslı veya onaylı sureti
2) Yönetimin onaylı imza sirküleri,
3) Tüzel kiĢi adına vekaleten ihaleye katılacak olanlar için Ģirket yetkililerine verilmiĢ
noter onaylı vekaletname
4 - Ortak giriĢim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortak
sözleĢmesi ile ortak giriĢimi oluĢturan imza sirkülerini ihale saatine kadar Ġdareye sunmaları
gerekmektedir.
5 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,
6 - Geçici teminata iliĢkin banka teminat mektubu veya geçici teminatın ilgili saymanlığın
hesabına nakit yatırıldığına dair banka dekontu,
7 - ġirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ve vergi numarasını gösterir belge.
8 - Ġrtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,
9 - Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname (ekleri ile birlikte),
10 - Ġhale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz
iliĢkin belgeleri eksiksiz olarak vereceklerdir.
6 - Posta veya diğer yollardan yapılan baĢvurular ile ilgili olarak, 2886 Sayılı Kanununun
46ncı maddesi hükümleri uygulanacaktır.
7 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.
Ġlan olunur.
11633/1-1
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1 ADET ENDOBRONSIAL ULTRASONOGRAFĠ (EBUS) SĠSTEMĠ
SATIN ALINACAKTIR
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
1 ADET ENDOBRONSIAL ULTRASONOGRAFĠ (EBUS) SĠSTEMĠ alımı iĢi, 4734
sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine
dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi
(f) bendi uyarınca, Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale Kayıt Numarası
: 2015/178881
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Uludağ Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Birimi Ġzmir Yolu 21.Km. Görükle Kampusü
Nilüfer/BURSA
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 224 2940258 - 0 224 2940255
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : metinozturk@uludag.edu.tr
2 - Ġhale Konusu Malın:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 1 ADET ENDOBRONSIAL ULTRASONOGRAFĠ
(EBUS) SĠSTEMĠ
b) Teslim Yeri
: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs
Hastalıkları ABD Nilüfer/BURSA
c) Teslim Tarihi
: SözleĢmenin imzalanmasına müteakip; malzemenin
tamamı 120 (yüzyirmi) takvim günü içinde Tek parti
olarak teslim edilecektir.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal
Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odası Görükle
Kampüsü Nilüfer/Bursa
b) Tarihi ve Saati
: 07.01.2016-11.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen ve Ġdari ġartname ekinde yer alan standart
forma uygun teklif mektubu,
ç) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin Ġdari ġartnamede ekinde yer alan
standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki
teminatların U. Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını
gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
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e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
g) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge
h) Ġstekliler, TC. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TĠTUBB) kayıtlı olması ve
alımı yapılacak tıbbi cihazların TĠTUBB' da Sağlık Bakanlığına kayıtlı olduğuna dair belgeyi
ihale dosyası ile birlikte vereceklerdir.
4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından iĢ
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır
4.3. SatıĢ sonrası servis bakım ve onarıma iliĢkin belgeler
Ġstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamıĢ Sanayi Bakanlığından
alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlarla uygunluğunu teyit etmek
amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik Ģartnamenin tüm maddelerine
teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik Ģartnameye cevaplar. (Bu cevaplar
firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menĢei
ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)
4.5. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
Ġsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
5 - Ġhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre alınmak suretiyle
belirlenecektir.
6 - Ġhale idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan; yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Biriminde ücretsiz olarak görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin T.C. Halk
Bankası Uludağ Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006
0000 02 no.lu hesaba 50,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karĢılığı aynı adresten
idarece onaylı ihale dokümanını temin edebilirler. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Ġstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü
Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal-kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda teklif edilen para birimi cinsinden geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
11604/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ġstanbul Ġli, BaĢakĢehir Ġlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen 618654 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 741 nolu Yapı
Denetim Ġzin Belgesine sahip Aka3 Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından, Ankara 16. Ġdare
Mahkemesinin 2015/1403 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 13.11.2015
tarihli ve E.2015/1403-K.2015/1739 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖
hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Aka3 Yapı Denetim
Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 18.12.2015 tarihli ve 33840 sayılı
Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
11600/1-1

—————

Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, 5061 ada, 08 parsel üzerindeki 245344 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen Emin Özen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Kontrol Elemanı, ĠnĢaat Mühendisi
Muhammed KEMALĠ (Oda Sicil No: 57158) tarafından, Ankara 3. Ġdare Mahkemesinin
2015/673 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 19.11.2015 tarihli ve E.2015/673K.2015/1663 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli
ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Muhammed KEMALĠ hakkında tesis edilmiĢ olan geçici
durdurma iĢlemi 18.12.2015 tarihli ve 33833 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
11601/1-1

—————

Mersin Ġli, YeniĢehir Ġlçesi, 17-H-2 pafta, 5411 ada, 2 parsel üzerindeki 777762 YĠBF
nolu inĢaatın denetimini üstlenen 34544 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına kayıtlı 981
nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Medine Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından, Ankara 18.
Ġdare Mahkemesinin 2014/850 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 26.10.2015
tarihli ve E.2014/850-K.2015/1218 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖
hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Medine Yapı
Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 18.12.2015 tarihli ve 33839
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
11602/1-1

—————

Ġstanbul Ġli, BaĢakĢehir Ġlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen 585894 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 609 nolu Yapı
Denetim Ġzin Belgesine sahip Aka2 Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından, Ankara 16. Ġdare
Mahkemesinin 2015/201 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 13.11.2015 tarihli
ve E.2015/201-K.2015/1740 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden,
21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Aka2 Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında
tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 18.12.2015 tarihli ve 33838 sayılı Makam Olur’u ile
iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
11603/1-1

—————

Ġstanbul Ġli, BaĢakĢehir Ġlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen Aka2 Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Ali
Ġlker ÖNEM (Denetçi No: 20369, Oda Sicil No: 67141) tarafından, Ankara 16. Ġdare
Mahkemesinin 2015/203 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 13.11.2015 tarihli
ve E.2015/203-K.2015/1733 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden,
21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ali Ġlker ÖNEM hakkında tesis edilmiĢ
olan geçici durdurma iĢlemi 11.12.2015 tarihli ve 33121 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
11617/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kırklareli Ġli, Merkez Ġlçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Kontrol Elemanı, ĠnĢaat Mühendisi,
Ufuk UZUNKAYA (Oda Sicil No: 34816) tarafından, Ankara 3. Ġdare Mahkemesinin 2014/1735
esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 29.09.2015 tarihli ve E.2014/1735K.2015/1304 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli
ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ufuk UZUNKAYA hakkında tesis edilmiĢ olan geçici
durdurma iĢlemi 14.12.2015 tarihli ve 33346 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
11618/1-1

—— • ——

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:
EKĠM 2015 HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ĠPTAL,
SÖZLEġMESĠ FESĠH EDĠLEN FĠRMALAR
FĠRMA ÜNVANI

BELGE
KONUSU

BELGE NO

FESĠH
TARĠHĠ

FESĠH
GEREKÇESĠ
ARA
KONTROL
OLUMSUZ
ARA
KONTROL
OLUMSUZ
ARA
KONTROL
OLUMSUZ
ARA
KONTROL
OLUMSUZ
ARA
KONTROL
OLUMSUZ

KARABUDAK AKSAN ASANSÖR
SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.

TS 12255

35-HYB610

05.10.2015

ÇARġI LIFT-FURKAN MAHMUT
POYRAZ

TS 12255

35-HYB-5428

02.10.2015

YURTSAN ASANSÖR SANAYĠ
VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
LTD. ġTĠ.
GÜRÜN ASANSÖR BĠLGĠSAYAR
ĠNġ. TAAH. OTOMASYON ELT.
SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.

TS 12255TS EN
13015+A1
TS 12255TS EN
13015+A1

35-HYB-5478

02.10.2015

35-HYB-2395

02.10.2015

EL-KOMP ASANSÖR SANAYĠ VE
TĠC. LTD. ġTĠ.

TS 12255

35-HYB-1691

26.10.2015

TS 13573

35-HYB-5017

12.10.2015

ARA
KONTROL
OLUMSUZ

TS 12255TS EN
13015+A1

35-HYB-5242

22.10.2015

FĠRMA
ĠSTEĞĠ

TS 12426

35-HYB-1486

13.10.2015

FĠRMA
ĠSTEĞĠ

TS 12426

35-HYB-267

13.10.2015

ARA
KONTROL
OLUMSUZ

TS 13257

35-HYB-2478

12.10.2015

ARA
KONTROL
OLUMSUZ

YÖNELĠM DANIġMANLIK
DENETĠM SERBEST
MUHASEBECĠLĠK MALĠ
MÜġAVĠRLĠK LTD. ġTĠ.
SEVDAGÜL SAVAġ - SAVAġ
YÜRÜYEN MERDĠVEN
ASANSÖR SANAYĠ
TĠCARETSAHIS
ENDOTEK SAĞLIK GEREÇLERĠ
SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM
ġĠRKETĠ
MUHAMMET CUMHUR ÖNER
MĠKRO ELEKT. TIBBĠ CĠHZ. GÜÇ
KAYN. SU ARITMA SĠST. SAN.
VE TĠC. LTD. ġTĠ.
FĠLĠZ GÜVENLĠK SĠSTEMLERĠ
PROJE ĠNġAAT SANAYĠ VE
TĠCARET

—— • ——

11564/1-1

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Türk Kızılayı Mensupları Sosyal Yardım Vakfı Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin
12/11/2015 tarihinde kesinleĢen, 18/02/2015 tarihli ve E: 2014/483, K: 2015/49 sayılı kararına
istinaden dağılmıĢtır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
11599/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
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İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11610/1-1
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İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11611/1-1
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İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11612/1-1

24 Aralık 2015 – Sayı : 29572

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11613/1/1-1
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İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11613/2/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

ETĠMESGUT ĠLÇE MĠLLĠ
EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

Ġl/Ġlçe

Adresi

ĠSTASYON MAH. AKASYA
CAD. NO: 5/A ETĠMESGUT /
ANKARA

Tel-Faks 0 (312) 245 16 02 – 0 (312) 244 59 90

Posta
Kodu

06000

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

AYDIN SAROĞLU

Adresi

NACĠ ÇAKIR MAH. 766.
SOK. NO: 41/4 DĠKMEN /
ANKARA

T.C. Kimlik No.

33086296210

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

YOK

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

YOK

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

YOK

6.
Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

ANKARA/ ETĠMESGUT

etimesgut06@.meb.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

7. Yasaklamanın
(1) Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KĠK

c-2886 DĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

(X) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11644/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 82
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
ÜMRANĠYE ĠLÇE MĠLLĠ
Adı
Ġl/Ġlçe
ĠSTANBUL / ÜMRANĠYE
EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi

ĠSTĠKLAL MAH.
MĠTHATPAġA CAD. NO:43
ÜMRANĠYE / ĠSTANBUL

Tel-Faks 0 (216) 329 19 90 - 0(216) 316 16 86

Posta
34760
E-Mail
Kodu
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
KiĢi
Adı/Unvanı
Adresi

umranıy34@.meb.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

MEHLĠKA KARAKUġ
MUSTAFA KEMAL MAH.
3007 CAD. 3104. SOKAK NO:
6/2 ATAġEHĠR / ĠSTANBUL
43096928674

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
YOK
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
YOK
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
YOK
No.
6.
Yasaklama
Ay ( ) Yıl
Süresi

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

c-2886 DĠK
Tüm Ġhalelerden
Bakanlık Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

(X)
( )
(X)
( )

( )

b-4735
KĠSK

d-Diğer Mevzuat
Tüm Ġhalelerden
Bakanlık Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

( )
(
(
(
(

)
)
)
)

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11645/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARI
2015/8317 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Yer Alan Bazı Sürelerin
Uzatılmasına İlişkin Karar

1

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’a, Başbakan Yardımcısı Mehmet
ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

2

ATAMA KARARLARI
— Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

YÖNETMELİKLER
–– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 464)

3
4
4
16
19

KURUL KARARLARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/12/2015 Tarihli ve 6579
Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/12/2015 Tarihli ve 6580
Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/12/2015 Tarihli ve 6586
Sayılı Kararı

23
23
23

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 11/11/2015 Tarihli ve 2013/1789 Başvuru Numaralı
Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/11/2015 Tarihli ve 2013/7979 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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil)

24
42
55
57
72
86
30 Kr

