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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,” ibaresi “31/12/2016 tarihinde,”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal
Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – Yetki belgesi ile ilgili uygulama 1/1/2017 tarihi itibarıyla
başlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/1/2015 29232

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Aralık 2015
CUMA

Sayı : 29573



TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
2016 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN
BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/10/2015 tarihli ve 2015/8196 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016
yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararda belirtilen hükümlerin uy-
gulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini be-
lirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, EK-1’de yer alan 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüs-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortak-
lıkları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi
olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Anayasanın 165 inci
maddesi kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen, EK-1’de yer alan ve ikinci fıkra kapsamı
dışında kalan diğer işletmeler, bu Tebliğin sadece 15 inci ve 16 ncı maddelerine tabi olup
17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyet-
lerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde yer alan hususlar çerçevesinde hareket
ederler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yı-

lına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararın 30 uncu maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bağlı ortaklık: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçün-

cü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu
iktisadi teşebbüsüne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

b) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,
c) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsler

ile bu teşebbüslerin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere bağlı ortaklıklarını,

ç) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,
d) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (c) ve (f) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,
e) Karar: 12/10/2015 tarihli ve 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Fi-
nansman Programı Hakkında Kararı,

f) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya
ait olan işletmeci teşebbüsleri,

g) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
ğ) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,
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h) Program: Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel
Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararın ekinde yer alan tablodaki mali büyüklükler
ile Müsteşarlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak teşebbüslere gönderilen 2016 yılı
Genel Yatırım ve Finansman Programını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam ve Hizmet Alımları
Açıktan ve naklen atama
MADDE 4 – (1) Kararın 4 üncü maddesi uyarınca, 2015 yılında ayrılan eleman sayısı

belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate
alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya
alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı Ka-
nunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 30/9/2014
tarihli ve 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan kamu iktisadi teşeb-
büsleri ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında
Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2015 yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada dik-
kate alınmaz. Nakle tabi personelden yapılan atamalarda teşebbüsler Müsteşarlığa bilgi verir.

(2) 2016 yılında Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılması programlanan teşebbüslerin
(TCDD, TİGEM, TTK, MKEK ve ESK) ve bunların bağlı ortaklıklarının (TÜDEMSAŞ,
TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TCDD Taşımacılık A.Ş.) Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası
kapsamındaki personel atama işlemleri Müsteşarlığın uygun görüşüne bağlıdır. Bu teşebbüsler,
EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel Talep Formunu doldurarak taleplerini gerekçeleriyle
Müsteşarlığa iletir ve gerekli izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül ettirir. Personel Talep
Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki atama
izinleri, Müsteşarlıktan yılda en çok iki kez talep edilebilir.

(3) Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde
emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi
doğrultusunda hareket edilir. Bu kapsamda yapılacak emekli personel atamalarından ataması
müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar
Kararın 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

(4) Teşebbüs dışı geçici görevlendirmeler dâhil istihdama ilişkin Kararda belirtilen ko-
nularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter
sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alı-
narak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim kurulları yetkilidir ve bu konuda yetki devri
yapılamaz. Teşebbüs yönetim kurulları bu konu ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi
ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Ka-
rarı kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemez.

(5) Kararın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yapılması planlanan personel
alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında statü ve unvan belirtilerek
kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, planlanan
kursun yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgiler ile birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mu-
tabakatın bulunduğunu gösteren belgeyi (yazışma, toplantı tutanağı, mutabakat zaptı gibi) Müs-
teşarlığa iletir.
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İlave atamalar
MADDE 5 – (1) Kararın 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ilave

personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel
Talep Formunu doldurarak ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre Müsteşarlığa
veya ÖİB’ye bildirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate
alınmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Müsteşarlığa veya ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa
gönderilebilir.

(2) Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Kalkınma Bakanlığı Kurullar
Sekretaryasına iletilecek talep yazısının bir örneği ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye ile-
tilir. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 8 inci maddesi çerçevesinde
oluşan personel ihtiyacına yönelik talepler için gönderilecek yazıda ihtiyaca yönelik olarak de-
taylı açıklamalara yer verilir. Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsa-
mında kurulan ve personel ihtiyacı Kararın 4 üncü maddesi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrası
kapsamında karşılanamayan yeni tesis ve işletme birimlerine ilişkin personel talepleri için gön-
derilecek yazı ise asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan tesis
veya işletme birimi hakkında bilgiler.

b) Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı
tarih.

c) İlgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve
unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracı-
lığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.
(3) Kararın 5 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılan atamaların

sonuçlanmasından itibaren 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığı ve ÖİB’ye bilgi verilir.
Zorunlu istihdam
MADDE 6 – (1) Teşebbüsler Kararın 6 ncı maddesi kapsamında yapılan atamalar hak-

kında gerekçesi ile birlikte Müsteşarlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.
Geçici işçiler
MADDE 7 – (1) Teşebbüsler, 1/1/2016 tarihinden itibaren 2016 yılında çalıştıracakları

geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Kararın 21 inci maddesi çerçevesinde Müsteşarlıkça
bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak ve EK-3’te
yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formunu doldurarak ilgisine göre Müsteşarlığın veya
ÖİB’nin uygun görüşü ile DPB’ye vize ettirir. Geçici İşçi Talep Formunu göndermeyen teşeb-
büslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu kapsamda yapılacak talepler Müsteşarlığa veya ÖİB’ye
yıl içerisinde en fazla iki defa gönderilir.

(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği DPB’ce ilgili teşebbüse, Sayıştay
Başkanlığına, Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın
ilgili personele ödeme yapılamaz.

(3) Kararın 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde işlem tesis edilmesi duru-
munda teşebbüsler EK-11’de yer alan Tablo 510: İlave Geçici İşçi Talep Formunu doldurarak
ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye başvurur.

Fazla çalışma
MADDE 8 – (1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma

süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir.
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(2) Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan artışlar 10 iş günü
içinde gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bildirilir.

(3) Kararın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde fazla çalışma izninin Müs-
teşarlık veya ÖİB tarafından belirlenmesi için teşebbüsler EK-4’te yer alan Tablo 502: İlave
Fazla Çalışma Talep Formu ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle Müsteşarlığa veya ÖİB’ye
başvurur.

(4) Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma izni, tavana ilişkin olup teşebbüsler fazla
çalışma izinlerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer
mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Pozisyon iptali
MADDE 9 – (1) Kararın 10 uncu maddesi kapsamındaki bildirimler, 31/8/2016 tarihine

kadar yapılır.
İhale yoluyla hizmet alımı
MADDE 10 – (1) İhale yoluyla hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında

kamu ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sorunlar Kamu İhale Kurumuna iletilir.
Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Müsteşarlık yetkilidir.

(2) Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürül-
mesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilir. Çok
yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin en az 2016-
2018 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir. Program hedefleri ve işletme bütçesi
kısıtları dâhilinde, 2016 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Kararın 21 inci mad-
desinin birinci fıkrası uyarınca Müsteşarlıkça bildirilecek olan tutarı aşamaz. 2017 yılı ve son-
rasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2016 yılı için Müsteşarlıkça bildirilen tavanın her yıl için
%5’er artırılması yoluyla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını
Kararın 13 üncü maddesinde sayılan gerekçelerin oluşması durumunda Teşebbüs yönetim ku-
rulları %25 artırmaya yetkilidir. Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır;

a) 2016 yılı hizmet alımı tavanı Müsteşarlıkça bildirilecek tutardır.
b) 2017 yılı hizmet alımı tavanı = 2016 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05
c) 2018 yılı hizmet alımı tavanı = 2017 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05
ç) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2016 yılı hizmet alımı tavanı = Müsteşarlıkça bildirilen

tavan x 1,25
d) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2017 yılı hizmet alımı tavanı = 2016 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,05 x 1,25
e) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2018 yılı hizmet alımı tavanı = 2017 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,05 x 1,25
(3) Kararın 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde özel niteliği nedeniyle 2018

yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının gö-
rüşünün alınmasını müteakip ilgili Bakan tarafından karar verilmesi durumunda 2018 yılı son-
rası için hizmet alım tavanı, önceki yılın hizmet alım tavanının %5 artırılması suretiyle hesap-
lanır.

(4) Kararın 12 nci ve 13 üncü maddeleri uyarınca, hizmet alımlarına ilişkin olarak ve-
rilen izinler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde, yeniden uygun görüşe su-
nulmaksızın Müsteşarlık tarafından uygun değerlendirilmiş sayılır. Ancak bu çerçevede ger-
çekleştirilecek hizmet alımlarına ilişkin işlerin ve ihalelerin 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden teşebbüs
yönetim kurulu sorumludur. 
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(5) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kanununa
Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edi-
len İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik teşebbüslerce
ayrılan karşılık ile yapılan ödeme tutarları Müsteşarlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım
tavanı kapsamında değerlendirilmez.

İlave hizmet alımları
MADDE 11 – (1) Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

teşebbüs yönetim kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %25’e kadar artırılması halinde,
konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on iş günü
içinde Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.

(2) Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı ta-
leplerine ilişkin başvurularda, EK-5’te yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla Hizmet Alımı
Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:

a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis veya işletme birimi hakkında genel
bilgiler, ilgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve un-
vanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılı-
ğıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

b) Tesis veya işletme birimi devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin devreye gir-
mesi durumunda yapılan taleplerde söz konusu birimlerin devreye gireceği tarih ile deneme
üretimine başlayacağı tarih.

c) Mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi veya diğer
nedenlerle yapılan ilave hizmet alımlarında, hizmet alımının gerekçesi ile birlikte ilişkili tab-
lolar (geçmiş yıllar verileri ile birlikte).

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.
d) Hizmet alımının niteliği ve gerekçesi.
e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme

süresince oluşacak toplam maliyeti.
f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.
g) İhale kapsamında yıllar itibarıyla çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan ba-

zında aylık ortalama ücretleri.
(3) İlgili Bakanlık, ikinci fıkra kapsamında teşebbüsçe yapılan başvuruların kendilerine

ulaşmasını müteakip Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığından görüş talebinde bulunur. Müs-
teşarlık ve Kalkınma Bakanlığının bu kapsamda değerlendirmelerini yapmak için ihtiyaç du-
yacakları her türlü ilave bilgi, teşebbüs tarafından ivedilikle hazırlanarak adı geçen kurumlara
sunulur.

Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi
MADDE 12 – (1) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin ola-

rak, her bir ihale bazında;
a) Hizmet alımının niteliği (araç kiralama, temizlik ve benzeri) ve gerekçesi,
b) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme

süresince oluşacak toplam maliyeti,
c) İhalenin kaç yıllık olduğu ve sözleşmenin geçerli olduğu başlangıç/bitiş tarihleri,
ç) İhale kapsamında kaç kişi çalıştırıldığı ve çalışanların unvan bazında aylık ortalama

ücretleri,
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d) Bu alanda hangi tarihten bu yana hizmet alımı yapıldığı,
e) Hizmet alımına, mevcut ihalenin bitişinden sonra da ihtiyaç duyulup duyulmayacağı,

duyulacaksa hizmetin dışarıdan alınmasına hangi tarihe kadar devam edileceği,
hakkında detaylı bilgiler içeren yıllık bir rapor hazırlayarak bu raporu EK-6’da yer alan

Tablo 509: Hizmet Alımları Bilgi Formu ile birlikte Müsteşarlığa, Kalkınma Bakanlığına,
DPB’ye, Sayıştay Başkanlığına ve ilgisine göre ÖİB’ye Mart ayı sonuna kadar gönderir.

Teşebbüsler arası devirler
MADDE 13 – (1) Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam

hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca
yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir. Anlaşmaya
varılamaması halinde dağılım ilgisine göre Müsteşarlıkça veya ÖİB’ce belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Ticari banka kredileri
MADDE 14 – (1) Teşebbüsler, finansman ihtiyacının doğması durumunda öncelikle

gelir artırıcı ve maliyet azaltıcı önlemlere başvurur, etkin alacak takibi ve stok yönetimi için
gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, Program
çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi
kullanımı dâhil diğer finansman yöntemlerine başvurabilirler.

(2) Ticari banka kredisi kullanımına ilişkin tüm sorumluluk teşebbüs yönetim kurulla-
rına aittir.

(3) Teşebbüsler yurt içi ticari bankalardan TL veya döviz kredisi kullanırken, söz konusu
kredinin kendilerine bildirilen yatırım ve finansman programı ile uyumlu olmasına dikkat eder-
ler.

(4) Bu madde kapsamında işlem yapılması halinde beş iş günü içinde kredi kullanılan
bankanın adı, kullanılan kredinin tutarı, vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları ve stok banka
kredisi tutarına ilişkin bilgiler ile EK-7’de yer alan Tablo 504: Ticari Banka Kredisi Kullanımı
Bilgi Formu teşebbüslerce ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir.

Temettü ödemesi ve tahsilatı
MADDE 15 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin 36 ncı ve 37 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde Hazineye aktarılması
gereken temettü tutarlarını, EK-8’de yer alan Tablo 505: Temettü Bilgi Formunu doldurarak,
2015 yılı bilançosunun kesinleşmesini müteakip iki hafta içerisinde Müsteşarlığa bildirirler.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından 2015 yılı
kâr beklentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen
tutarda, bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan
ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yaparlar. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan
dağıtılabilir kâr tutarını Müsteşarlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye
hesaplarında yer alan geçmiş yıl kârları hesabında tutarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzleme ve Şeffaflık

İzleme
MADDE 16 – (1) Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yü-

kümlü oldukları mali tablolar ile Müsteşarlıkça hazırlanan diğer mali ve mali olmayan tabloları
Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde belirtilen tak-
vime uygun olarak Müsteşarlığa gönderirler.
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(2)  Kamu işletmeleri, Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifre-
lerini kullanarak https://hmsftp.hazine.gov.tr/irj/portal adresinden giriş yaparak, istenilen tab-
loları doldurur ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat 10.00 itibarıyla ziyaret
ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olurlar. Duyurular, konusuna göre
ilgili birimlere iletilir.

(3) Gönderilen tablolarda yer alan diğer kaleminin yüksek olması veya önceki dönem
verilerine göre önemli ölçüde değişen kalemler bulunması durumunda, değişimlerin nedeni
detaylı bir biçimde açıklanır. Bu açıklamayı içermeyen tablolar eksik kabul edilir ve kamu iş-
letmesi tarafından tablo veya bilgi Müsteşarlığa iletilmemiş sayılır.

(4) Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu İnternet adresi üzerinden
doldurdukları tablolar için ilave bir resmi yazı göndermezler.

(5) Kamu işletmelerinin İnternet üzerinden gönderdikleri tabloların en az Genel Müdür
Yardımcısı seviyesinde uygun görülmesi gerekir. İnternet üzerinden gönderilen bu tablolar res-
mî evrak muamelesi görür ve dönemsel olarak Müsteşarlıkça tabloların kamu işletmesi kayıtları
ile tutarlı olup olmadığı denetlenebilir.

(6) Sermaye durumlarının takip edilebilmesini ve devlet hesaplarıyla uyumlu olmasının
sağlanmasını teminen, sermaye hareketlerinde herhangi bir değişiklik olan kamu işletmeleri,
ilgili değişimin muhasebe kayıtlarına aktarılmasını takip eden on beş gün içinde, EK-9’da yer
alan Tablo 506: Sermaye Değişim Tablosunu ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye gönde-
rirler.

(7) Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl
durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve EK-10’da yer alan Tablo 507: Atıl Gayrimenkul
Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2016 tarihine kadar Müsteşarlık, Kalkınma Bakanlığı ve ilgi-
sine göre ÖİB’ye gönderir.

Kapasite geliştirme
MADDE 17 – (1) Kamu işletmeleri aylık bazda sağlıklı ve düzenli mali ve mali olma-

yan her türlü tabloları (bilanço ve gelir tablosu gibi) üretebilmek ve söz konusu tabloları, Kamu
İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde belirtilen takvime
uygun olarak Müsteşarlığa iletebilmek için muhasebe yönetimi ve bilgi sistemini geliştirme
faaliyetlerini yerine getirir. Kamu işletmeleri ayrıca mali ve mali olmayan diğer konsolide ve-
rilerini sağlıklı ve aylık bazda üretecek bir yönetim bilgi sistemi ile bu sistemin gerektirdiği
bilgi işlem altyapısı kurmak zorundadırlar.

(2) Kamu işletmelerince mali işler ve muhasebe yönetim sistemlerinin gerektirdiği bilgi
işlem altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında geliştirilen Kurumsal Kaynak Planlama projeleri
tasarruf tedbirleri dışında tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İç denetçilerin atanabilmesi için düzenlenecek eğitimler ve sınavlar
MADDE 18 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, iç denetçi atanabilmesi için eğitim ge-

rekmesi durumunda gerekli eğitimleri kendi adayları için temin edebilirler. 
Kurumsal verilerin yayımlanması
MADDE 19 – (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen,

teşebbüsler 2015 yılı Faaliyet Raporlarını 31/5/2016 tarihine kadar kendi İnternet sitelerinde
yayımlar ve basılı bir örneğini TBMM KİT Komisyonu, ilgili Bakanlık, Müsteşarlık, Kalkınma

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                25 Aralık 2015 – Sayı : 29573



Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile ilgisine
göre ÖİB’ye gönderir. Eğer bu tarihe kadar Sayıştay denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan
Raporda bu husus belirtilir. Söz konusu Faaliyet Raporları 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlen-
mesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini
daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yar-
dımcı olabilmek amacıyla, 2015 Yılı Sektör Raporunu hazırlar. Bu raporlar, 31/5/2016 tarihine
kadar kendi İnternet sitelerinde yayımlanır ve basılı bir örneği ilgili Bakanlık, Müsteşarlık ve
Kalkınma Bakanlığı ile ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Söz konusu sektör raporları asgari aşa-
ğıdaki konuları içerir:

a) Dünyada sektörün görünümü,
b) Türkiye’de sektörün görünümü,
c) Teşebbüsün sektör içindeki yeri,
ç) Teşebbüsün yerli ve uluslararası rakipleriyle veya benzer faaliyet gösteren kuruluş-

larla karşılaştırması.
Yurt dışı bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar
MADDE 20 – (1) Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin

tabi oldukları ülke mevzuatına (Türkiye’deki mevzuatla anılan ülke mevzuatı arasındaki farkları
belirten bir notla birlikte ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre) veya Tür-
kiye’deki mevzuata uygun hazırlanmış 2014 ve 2015 yıllarına ait;

a) Bilançolarını,
b) Gelir tablolarını,
c) Nakit Akış tablolarını,
ç) Özsermaye değişim tablolarını,
d) Kâr dağıtım tablolarını,
31/5/2016 tarihine kadar Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına iletir.
AR-GE ve inovasyon faaliyetleri
MADDE 21 – (1) Teşebbüsler, Kararın 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında

halihazırda üzerinde çalışılan ve çalışılması planlanan her bir AR-GE faaliyeti için;
a) Konusu,
b) Başlama ve bitiş tarihi,
c) Öngörülen maliyeti ve getirisi,
ç) Unvan bazında mevcut/ihtiyaç duyulan istihdam sayısı, 
d) Yararlanılan/yararlanılması planlanan teşvik kapsamı, dayanağı ve tutarı,
e) Ödül sisteminden faydalanan personel sayısı, sunduğu projenin kapsamı, beklenen

faydalar,
hakkında detaylı bilgiler içeren eylem planlarını hazırlayarak 30/4/2016 tarihine kadar

Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına gönderirler.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü, 10 uncu, 22 nci ve 23 üncü maddesi yayımı ta-

rihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ 
KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE 

DENETLENMESİNDE ESAS ALINACAK TEMEL 
KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/12)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(SGM-2015/47)

MADDE 1 – 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve De-
netlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’in 10 uncu mad-
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklen-
miştir.

“(2) Başvuru dosyası aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanır.
a) Başvuru sahibi kuruluşun, kendi bünyesinde yer alan yetki ve sorumlulukları belir-

lenmiş olan birim ve birim yetkililerini gösteren detaylı organizasyon şeması, 
b) Başvurunun kapsamı; 
1) Teknik düzenlemenin adı ve referans numarası, 
2) Uygunluk değerlendirme yöntemi olarak tercih edilecek modül veya modüllerin, tek-

nik düzenlemede belirtilen ekle birlikte tanımlanması,
3) Başvuru kapsamına giren ürünler, malzemeler ve parçalar, 
c) 7 nci maddede belirtilen şartlara uygun olacak şekilde istihdam edilen teknik perso-

nelin genel durumu; 
1) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin adı, soyadı, görev alanı ve yetkisini

açıklayan detaylı personel listesi, 
2) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin eğitim durumunu, sektörel veya mua-

yene ve/veya denetim veya kamu kurum ve kuruluş tecrübesini ispatlayan belgeler, 
ç) Başvuru kapsamına uygun olacak şekilde hazırlanan muayene ve/veya denetim formu

ile taslak sertifika örneği, 
d) 20 nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak yaptırılan mesleki sorumluluk sigor-

tası poliçesinin orijinali veya noter tasdikli bir sureti, 
e) TÜRKAK tarafından yayımlanan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikası veya

sertifikalarının Türkçe ve yeminli tercüme bürolarından onaylı veya TÜRKAK tarafından dü-
zenlenmiş olan İngilizce suretleri,

f) Başvuru sahibi kuruluşa ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin noter tasdikli bir örneği
veya başvuru sahibinin kamu kuruluşu niteliği taşıması durumunda ise kuruluş kanunu veya
kuruluşuna dair resmî karar. Bu belge, gerekli bilgi işlem alt yapısı tamamlandığında Bakanlık
tarafından ilgili Kurumdan kontrol edilir.”

“(6) Bakanlıkça görevlendirilen onaylanmış kuruluşun kapsam genişletme dosyalarında,
yalnızca ilk görevlendirme dosyasına göre farklılık gösteren belgeler istenir.

(7) Gerekli bilgi işlem altyapısı Bakanlık tarafından tamamlandığında, onaylanmış ku-
ruluş adayının ilk başvurusu veya onaylanmış kuruluş kapsam genişletme başvurusu, elektronik
ortamda alınır ve değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklen-
miştir.
“Gerek duyulduğu hallerde denetimlere Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür-
lüğü katılır.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan

“istihdam etmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığın onay-
lanmış kuruluş personelinin bilgisinden yararlanmasını sağlaması” ibaresi eklenmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Gerekli bilgi işlem altyapısı tamamlandığında bu Tebliğ gereği Bakanlığa yapıl-
ması gereken bildirimler elektronik ortamda yapılır.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ 
(SIRA NO: 50) 

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar

Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2016 yılında uygulana-
cak satış bedellerini belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazır-

lanmıştır.
Değerli kağıt bedelleri
MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli

kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı 8,80
b) Beyanname 8,80
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 17,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 - Pasaportlar 87,50
4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri 58,50
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 - Nüfus cüzdanları 8,00
7 - Aile cüzdanları 80,00
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 - Sürücü belgeleri 108,50
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 108,50
11 - Motorlu araç trafik belgesi 108,50
12 - Motorlu araç tescil belgesi 81,50
13 - İş makinesi tescil belgesi 81,50
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,00

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili
memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından birinci fıkrada
yer alan tabloda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılır. 

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden de-
ğerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yü-
rütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ 
MADDE 4 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mu-

hasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 4)

26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Ge-
nel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015 yılı için
19.500 TL” ibaresi “2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL” şeklinde değiştiril-
miştir.

Tebliğ olunur.
—— • ——

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 12)

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

10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edil-
miştir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2016 tarihinden itibaren 46,00 TL olarak
uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.
—— • ——

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 46)

I - Vergileme Ölçü ve Hadleri 
18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Yetki" başlıklı

10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan

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

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

yer verilmiştir.
2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edil-

miş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin,
197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki
gibidir.

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

tarifeye göre vergilendirilir.
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B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı

tarifeye göre vergilendirilir.
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C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki

(IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla

kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar

vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır. 

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 47)

26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü mad-
desinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik
hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik
vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak
suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesapla-
nacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede be-
lirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer
alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde,
vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 (beş virgül elli sekiz)
olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre; 1/1/2016 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan
binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

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

başına büyükşehir belediyelerinde 27 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplana-
caktır.

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

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

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

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik
Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi
tarifesi aşağıda yer almaktadır.
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2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir

belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi

tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak

olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar Ku-

rulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü

ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itiba-

rıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü

yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, iş-

yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları

içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu

5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan

belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak su-

retiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan bi-

nalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 47)

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin

ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna

hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hü-

kümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur.

Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim

tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden

değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının

yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” denilmektedir.

Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 (beş virgül elli sekiz)

olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 1/1/2016 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086 TL

(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sa-

yılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Ka-

nunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.918 TL, 

olarak dikkate alınacaktır.

7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları

yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu ne-

denle, 1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikal-

lerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 59)

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin

birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan

maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil)

o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi

tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci

fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya

miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer

alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygu-

lanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olu-

nan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır. 

Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz)

olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü ge-

reğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel

Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını

belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren

uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir

kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve

1/1/2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur. 
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 67)

1. Giriş
2016 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2016 yılında mükellef ola-

cakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi met-
rekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyul-
muştur. 

2. 2015 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti
Bakanlığımızca, 2015 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 10/11/2015 ta-

rihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:
457) ile %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır.

3. 2016 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi
Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Oranın Belirlenmesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b)
fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare
birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2013 yılında söz
konusu takdirler yapılmıştır.

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde bina, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de arazi (arsa)
vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı
tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa
ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2013 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca
bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2014 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.

1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükelle-
fiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının
yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da 33 üncü maddede yer
alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken
hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir ko-
misyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı
yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme
oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin
hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. 

2015 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2016 yılına ait emlak
vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa
veya araziye 2015 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2016 yılı
vergi değerinin hesabı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

3.1. 2015 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2016 Yılına Ait Emlak Vergi
Değerlerinin Hesabı

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2016 yılı vergi değerleri, 2015 yılı vergi de-
ğerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan  (%5,58/2=) %2,79 (iki virgül
yetmiş dokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.
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ÖRNEK 1- Mükellef (A) Ankara ili, Altındağ Belediyesi sınırları içinde yer alan mes-
keni 2008 yılında satın almıştır. 2015 yılı vergi değeri 150.000,00 TL olan meskenin 2016 yılı
emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.  

3.2. 2016 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti 
Mükellefiyeti 2016 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi

vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2013 yılında
takdir edilen ve 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri;
15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Teb-
liği (Sıra No: 441) ile 2014 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan
(%10,11/2=) %5,055 (beş virgül sıfır elli beş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2015
yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%5,58/2=) %2,79 (iki virgül
yetmiş dokuz) nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 2- Mükellef (B) 2015 yılında Konya ili, Akşehir ilçesi sınırları içinde 900 m2

büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye
vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2014 yılından itibaren uygulan-
mak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 250,00 TL’dir.

2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %5,055, 2015 yılına ait yeniden de-
ğerleme  oranının yarısı ise %2,79 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2016 yı-
lında başlayacak bu mükellefin 2015 yılında satın aldığı arsanın 2016 yılı arazi (arsa) vergisine
esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                25 Aralık 2015 – Sayı : 29573



ÖRNEK 3- Mükellef (C) Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üze-

rinde inşa edilen ve inşaatı 2008 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2015 yılında satın almıştır.

Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. Bu işyeri için

2016 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 981,66 TL’dir. Arsanın

bulunduğu cadde için 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

200 TL’dir. 2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında

uygulanacak artış oranı %5,055, 2016 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim

değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ise %2,79 olarak tespit edildiğine göre  mükel-

lefiyeti 2016 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2016 yılı vergi değerinin tespitinde emlak

(bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima

veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 75)

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinde,

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

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

ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

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

maz."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz)

olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457

Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

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

bağlı tarifelerde yer alan ve 73 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu

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

değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanmak

üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

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

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

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

arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 290)

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

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

had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2015

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

uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturur.

1.Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun

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

her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hüküm-

lerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde

hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar

Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye

yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede

yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı

öngörülmüştür.

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

80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2015 yılında uygulanan had ve tutarların

10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Teb-

liği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden

değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2016 takvim yılında uygulanacak olan

had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

1.1. Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira

gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.800

TL olarak tespit edilmiştir.

1.2. Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde ye-

mek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde

yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına

yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılında uy-

gulanmak üzere 13.70 TL olarak tespit edilmiştir. 

1.3. Engellilik indirimi tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indi-

rimi tutarları, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 900 TL,

ikinci derece engelliler için 460 TL, üçüncü derece engelliler için 210 TL olarak tespit edil-

miştir. 
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1.4. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin
tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde
yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye
sınırları içinde 6.300 TL, diğer yerlerde 4.200 TL olarak tespit edilmiştir.

1.5. Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler 
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2016

takvim yılında uygulanmak üzere;
- 1 numaralı bent için 88.000 TL ve 126.000 TL,
- 2 numaralı bent için 42.000 TL, 
- 3 numaralı bent için 88.000 TL,
olarak tespit edilmiştir.
1.6. Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer

artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000
TL olarak tespit edilmiştir.

1.7. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara

ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit
edilmiştir.

1.8. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratla-
rına ilişkin beyanname verme sınırı

Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin
(d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.580
TL olarak tespit edilmiştir.

1.9. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine

tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendi-
rilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

12.600 TL'ye kadar % 15 
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası % 20
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası % 27
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret
gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 
26.970 TL), fazlası % 35
2. Basit usulde vergilendirmeyle ilgili hususlar
2.1. Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için

özel hadler
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük

olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun
48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2015 yılı için
30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği
(Seri No: 287) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.
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Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2016 takvim yılında da basit usulden
yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2015 tarihi itibariyle aşağıda belir-
tilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları ba-
kımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 136)’ndeki hesaplamalar doğrul-
tusunda işlem yapılacaktır.

2.2. Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ile getirilen, belge verme-
dikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın,
31/12/2016 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin
Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

3. 2015 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında
dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

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

Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci
fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla
yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası
hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından
elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas
alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında
yarar görülmüştür.
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İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değer-
leme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik or-
talama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2015 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değer-
leme oranı %5,58'dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik
ortalama faiz oranı ise %9,24'tür.

Buna göre, 2015 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uy-
gulanacak indirim oranı (%5,58/%9,24 =) %60,39 olmaktadır.

Bu kapsamda, 2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006
tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fık-
rasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut
İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim ora-
nı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

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

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

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

Tebliğ olunur.
—— • ——

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 333)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 458)

MADDE 1 – 28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan listenin 3.6.1. satırı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve 3.6.2. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 3.14.14. satırından sonra gelmek
üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 3.37. satırından sonra gelmek üzere

aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 3.49.1. satırı aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 3.52. satırı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 3.88. satırı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve mevcut 3.88. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 6.7. satırından sonra gelmek üzere

aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 6.13. satırı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 17.2. satırından sonra gelmek üzere

aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 24. satırından sonra gelmek üzere

aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 45.1.6. satırı aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 45.3.3. satırından sonra gelmek

üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
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MADDE 13 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 49. satırından sonra gelmek üzere

aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 52.5. satırından sonra gelmek

üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 15 - Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 59.3. satırı aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 16 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 460)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,

“Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile öde-

necek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeni-

den değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve

miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit

edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına

kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetki-

lidir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177,

232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde

yer alıp 2015 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli se-

kiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2016

tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 461)

20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Ge-
nel Tebliği (Sıra No: 454)'nin "3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması" başlıklı bölümü
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi
eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında
fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura
olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderil-
mesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr ad-
resinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak
açıklanacaktır.”

Tebliğ olunur.
—— • ——

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 462)

Yetki
MADDE 1 – 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 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 orta-
mında Maliye Bakanlığına aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format
ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, Vergi Usul Kanunu kapsa-
mına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye
yetkili kılınmıştır.

Söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve
belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli
olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve ka-
yıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağ-
lanmıştır.

Aynı Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, aksine hüküm olmadıkça Vergi
Usul Kanununa göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların
tevsikinin mecburi olduğu; dördüncü fıkrasında da Maliye Bakanlığının, düzenlenmesi mecburi
olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) nu-
maralı bendinde Maliye Bakanlığının, Vergi Usul Kanununa göre tutulmakta olan defter ve
belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belge-
lerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya,
bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, Vergi
Usul Kanununa göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi
zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu; (3) numaralı bendinde, tutulması ve düzenlenmesi
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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 ge-
tirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya mu-
hafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye; (4) numaralı
bendinde ise Vergi Usul Kanununun 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 dâhil 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 ge-
tirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uy-
gulamaya 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.

Söz konusu hükümlerin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, hava yolu ile
yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda
bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza
ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Kapsam
MADDE 2 – Bu Tebliğin kapsamına, hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşı-

macılığı işi ile iştigal eden mükellefler girmektedir. 
Bu Tebliğ ile getirilen e-Bilet Uygulaması ihtiyari olup, kapsama giren mükellefler is-

temeleri ve Başkanlıkça kendilerine izin verilmesi halinde, e-Bilet Uygulamasından yararla-
nabileceklerdir. 

Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 3 – Bu Tebliğde geçen;
Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
Belge Numarası: Elektronik bilet seri ve sıra numarası yerine kullanılacak üç haneli bi-

rim kod ile on haneli sıra numarası olmak üzere on üç haneden oluşan numarayı,
Bilgi İşlem Sistemi: Mükelleflerin belgeleri elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek,

muhafaza etmek ve ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek amacı ile doğrudan ya da dolaylı ola-
rak kullandıkları her türlü yazılım ve donanım ile saklama ortamlarını,

Bilet: Hava yolu ile yapılan yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlenen bileti,
BİS Raporu: Bilgi İşlem Sistem Raporunu,
Elektronik Belge: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre dü-

zenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü,
Elektronik Bilet (e-Bilet): Elektronik ortamda düzenlenen ve muhatabına elektronik

veya kağıt ortamda teslim edilebilen bileti,
Elektronik Bileti Temsil Eden Belge: Bilet muhteviyatını içeren mali değeri olmayan

belgeyi,
Elektronik Bilet Uygulaması (e-Bilet Uygulaması): Başkanlık tarafından belirlenen

standartlara uygun olarak biletin elektronik ortamda oluşturulması, imzalanması, elektronik
ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı,

Elektronik Bilet Raporu (e-Bilet Raporu): e-Bilet Uygulaması kapsamında Başkanlığın
belirlediği veri formatı ve standardına uygun olarak hazırlanan ve elektronik sertifika ile im-
zalanan raporu,

Elektronik Kayıt: Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan,
elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini,

Elektronik Saklama Hizmeti Veren Kurum: 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421) kapsamında Başkan-
lıktan Saklama Hizmeti verme izni almış mükellefi,
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Elektronik Sertifika: Mali Mühür ve Nitelikli Elektronik Sertifikayı,
Elektronik Sertifika ile İmzalama: Tüzel kişilerin mali mühürle onaylamasını, gerçek

kişilerin ise nitelikli elektronik sertifika ile imzalamasını veya mali mühür ile onaylamasını,
IATA : Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliğini,
Mali Mühür: 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul

Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) çerçevesinde Başkanlık için oluşturulan elektronik ser-
tifika alt yapısını,

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES): 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dokuzun-
cu maddesinde tanımlanan ve yalnızca gerçek kişi mükelleflerce kullanılabilen elektronik ser-
tifikayı,

Özel Entegratör: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421) kapsamında Başkan-
lıktan özel entegrasyon izni almış mükellefi,

TCKN: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını,
TÜBİTAK-BİLGEM/KAMU SM: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi/Kamu Sertifikasyon Merke-
zini,

VKN: Vergi Kimlik Numarasını,
Zaman Damgası: Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı

ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı
tarafından doğrulanan kaydı,

ifade eder.
Başvuru Şartları ve Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri
MADDE 4 – e-Bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin;
a) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) kapsamında getirilen e-Fatura Uy-

gulamasından yararlanma iznine sahip olmaları,
b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Biletleri düzenleyebilme ve

e-Biletleri sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları,
c) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirlenen raporlama gereksinimlerinin karşılanması

hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları,
gerekmektedir.
Mükellefler e-Bilet Uygulamasından, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya Baş-

kanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden olmak üzere iki yön-
temle yararlanabileceklerdir.

Yukarıda yer alan şartları taşıyan ve uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinden
kullanarak bu Tebliğ kapsamında e-Bilet oluşturmak, e-Bilet sunmak, muhafaza ve ibraz etmek
isteyen mükelleflerin, başvuru işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” in-
ternet adresinde yayımlanan “Elektronik Bilet Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak yerine ge-
tirmeleri gerekmektedir.

e-Bilet uygulamasını Başkanlıktan e-Bilet izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem
sistemi üzerinden kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup
ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. 

Değerlendirme ve İzin
MADDE 5 – e-Bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak için

Başkanlığa yapılan başvurular; mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu sistemde elektronik
olarak düzenlenen e-Bilet ve e-Bilet Raporu örneklerinin, bu Tebliğde ve www.efatura.gov.tr
internet adresinde yayımlanan “Elektronik Bilet Teknik Kılavuzu” nda belirlenen usul ve esas-
lara uygun olup olmadığı açısından değerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave
teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükellef-
lere bir yazı ile e-Bilet Uygulamasından yararlanma izni verilecektir.
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Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklik-
leri gidermeleri için yazı ile bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen
mükelleflerin başvuruları reddedilir. 

Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen altı ay içerisinde yapacakları baş-
vurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-Bilet Uygulaması kapsamında özel
entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-Bilet Uygulamasından yararlanmalarına engel
teşkil etmez.

Özel Entegratörlük Hizmeti Verenler
MADDE 6 – e-Bilet uygulamasından yararlanan ve düzenledikleri e-Biletleri muhata-

bına elektronik ortamda iletmeyi tercih eden mükelleflerin, düzenledikleri e-Biletleri ve e-Bilet
raporlarını elektronik sertifika ile imzalamaları esastır.  Başkanlıktan e-Bilet Uygulaması kap-
samında özel entegratörlük izni alan mükellefler; bu Tebliğ kapsamında e-Bilet düzenlemeyi
ve muhatabına elektronik ortamda iletmeyi isteyen mükelleflere; elektronik ortamda e-Bilet
ve e-Bilet raporu oluşturma, elektronik sertifika ile imzalama, zaman damgası kullanma ve
oluşturulan e-Bileti bu Tebliğin 7 nci maddesine uygun olarak elektronik veya kağıt ortamda
alıcısına, e-Bilet raporlarını ise Başkanlığa iletme hizmeti verebilirler.

Özel entegratörlerin bu hizmeti verebilmesi için Başkanlıktan ayrıca e-Bilet özel enteg-
ratörlüğü izni alması gerekmektedir. Bu izni alabilmek için gerekli koşullar www.efatura.gov.tr
internet adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu”nda yer al-
maktadır.

Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, anlaşma yaptıkları mükelleflere ilişkin bilgileri
Başkanlık sistemine yüklemeleri ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan
“e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu”nda açıklanan mesaj yapısına uygun onayı
almaları halinde e-Bilet hizmeti vermeye başlayabileceklerdir.

Başkanlıktan e-Bilet izni alan özel entegratörler, hizmet verdikleri mükelleflere ait
e-Bilet bilgilerini e-Bilet oluşturma, imzalama, raporlama ve gönderme amacı dışında kulla-
namaz ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Özel en-
tegratörler bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-Bilet bilgilerinin gü-
venliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak işleme taraf olmayan üçün-
cü kişilerle e-Bilet bilgilerini paylaştığı tespit olunan özel entegratörlerin, diğer kanunların ön-
gördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından özel entegratörlük izinleri
iptal edilebilir.

Elektronik Biletin Düzenlenmesi ve Teslimi
MADDE 7 – 1. Elektronik Biletin Düzenlenmesi
e-Biletlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi esastır.
Kullanılan e-Bilet formatı; üzerinde mali mühür/NES taşımaya, belge üzerinde doğru-

lamaya, görüntülemeye ve kâğıt baskı almaya imkân veren genel tanınırlığa sahip bir format
olmalıdır.

Hava yolu firmaları, elektronik ortamda düzenleyecekleri biletlerde, seri-sıra numarası
yerine üç haneli birim kod ve on haneli sıra numarası olmak üzere toplam on üç haneden oluşan
belge numarasını kullanacaklardır. Birim kodu, belgeyi düzenleyecek birim için belirlenecek
alfa nümerik bir koddur. Mükellefler BİS raporunda yer vermek şartıyla, organizasyon yapıları
içerisinde ihtiyaçlarına göre birim kodlarını serbestçe belirleyebileceklerdir.  Hava yolu firma-
larının IATA nezdindeki kod numarası ile başlayan toplam on üç haneli bilet numarası da belge
numarası yerine kullanılabilecektir.

e-Biletin kâğıt çıktısının birden fazla sayfaya taşması durumunda, her sayfada toplam
sayfa sayısı ile birlikte sayfa numarası gösterilmesi koşuluyla aynı belge numarası kullanıla-
caktır.
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2. Elektronik Biletin Elektronik Ortamda Teslimi
Hava yolu firmaları istemeleri halinde, elektronik ortamda oluşturdukları e-Biletleri

muhatabına elektronik sertifika ile imzalanmış olarak elektronik ortamda teslim edebilecek-
lerdir. Bu imkandan yararlanmak isteyen mükelleflerin Başkanlıktan elektronik ortamda iletim
izni almaları gerekmektedir.

Başkanlıktan elektronik ortamda iletim izni alan hava yolu firmaları muhatabı tarafın-
dan istenilmesi halinde, düzenledikleri e-Bileti ya da bunu temsil eden belgeyi kağıt olarak
teslim edeceklerdir. e-Biletin ya da bunu temsil eden mali değeri bulunmayan kağıt çıktının
muhatabına verilmesi halinde bunun ayrıca imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır.
Temsil eden belgenin verilmesi, e-Bilet izni alan hava yolu firmalarının yolcuya e-Bileti kağıt
baskısı alınabilecek şekilde elektronik araç veya ortamlar vasıtasıyla sunma zorunluluğunu or-
tadan kaldırmamaktadır.

3. Elektronik Biletin Kağıt Ortamında Teslimi
Hava yolu firmaları istemeleri halinde, elektronik ortamda oluşturdukları e-Biletleri,

muhatabına kağıt ortamda teslim edebileceklerdir. Bu imkandan yararlanmak isteyen mükel-
leflerin Başkanlıktan kağıt ortamda iletim izni almaları gerekmektedir.

Söz konusu e-Biletlerin kağıt ortamda teslim edilmesi halinde hava yolu firmalarınca
ayrıca elektronik sertifika ile imzalanmasına gerek bulunmamaktadır. Bu şekilde teslim edilen
biletlerin muhatabı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tevsik edici belge olarak
kullanılabilmesi için hava yolu firmaları tarafından kaşe/damga tatbik edilmesi; acenteler ta-
rafından ise kaşe/damga tatbik edilmesi ve imzalanması gerekmektedir.

Hava Yolu Biletinde Bulunması Gereken Bilgiler
MADDE 8 – e-Bilet düzenleme izni alan hava yolu firmalarının düzenleyecekleri

e-Biletlerde, en az aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.
1. Hava yolu firmasının unvanı, 
2. Yolcunun adı-soyadı, 
3. Belge numarası, 
4. Düzenlenme tarihi,
5. Yapılan hizmetin nevi ve tutarı,
6. Ödeme türü (Nakit/Kredi kartı/Banka kartı/Havale/Promosyon ve benzeri)
Mükellefler bilet üzerinde zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı

bilgilere de yer verebileceklerdir.
Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi ve Düzenlenecek e-Biletlerde Kat-

ma Değer Vergisi Uygulaması
MADDE 9 – 1. Hava Yolu Firmaları Tarafından Yapılan Satışlar
Hava yolu firmaları tarafından yapılan satışlarda yolcu bilgilerinin kaydedildiği aşa-

mada yolcu tarafından talep edilmesi halinde, yolcu bilgilerine ilaveten hesabına yolculuk yap-
tıkları mükellefin; yolcu ile hesabına yolculuk yapılan mükellefin aynı kişi olması durumunda
yolcunun adı-soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgileri de e-Bilet üzerinde gösterilecektir. Hava
yolu firmalarının şube, çağrı merkezleri ve internet şubeleri aracılığıyla satışı yapılan biletler
için de yukarıda izah edildiği şekilde işlem yapılacaktır.

2. Acenteler Aracılığıyla Yapılan Satışlar
e-Biletin Türkiye’de mükellefiyeti bulunan acenteler tarafından düzenlenmesi duru-

munda söz konusu acenteler, e-Bilet üzerinde yolcu bilgilerine ilave olarak kendilerine ait mü-
kellefiyet bilgilerine ya da IATA nezdinde kendileri için oluşturulmuş bilgilere yer vererek yol-
cuya e-Bilet muhteviyatını da içeren bir fatura düzenleyeceklerdir. Bu fatura üzerinde yolcu
bilgilerine ilaveten yolcu tarafından talep edilmesi halinde hesabına yolculuk yapılan mükellef
bilgilerine de yer verilecektir.

Acente tarafından düzenlenen ve e-Bilet muhteviyatını da içeren fatura, yolcu veya he-
sabına yolculuk yapılan mükellef tarafından; üzerinde acente bilgilerini de ihtiva eden e-Bilet
ise acente tarafından gider/indirim konusu yapılacaktır.
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3. Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi
Hava yolu firmalarınca düzenlenen e-Biletler, Başkanlıkça kendilerine izin verilen ile-

tim şekline uygun olarak muhatapları tarafından muhafaza ve ibraz edilmesi halinde, Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici belge (bu Tebliğin 13 üncü maddesinin (e) ben-
dinde belirtilen durumlar hariç) olarak kabul edilecektir. 

Muhatabı tarafından gider gösterilecek veya indirime konu edilecek e-Biletlerin yasal
saklama süresince bu Tebliğin 7 nci maddesinde açıklanan teslim şekline uygun olarak muha-
faza ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Elektronik iletim izni alan hava yolu firmalarınca dü-
zenlenen e-Biletin kağıt çıktısı da e-Fatura uygulamasına dahil olmayanlar tarafından elektronik
ortamdaki aslına uygun olmak koşuluyla, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici
belge olarak kullanılabilecektir. Bu durumda söz konusu e-Bilet çıktısının ayrıca imzalanmasına
kaşe/damga tatbik edilmesine gerek bulunmamaktadır.

4. Düzenlenecek Elektronik Biletlerde Katma Değer Vergisi Uygulaması
Hava yolu firmaları, katma değer vergisine tabi olan işlemleri için bilette yer alan tu-

tardan matraha dahil olmayan unsurları ayrıştırdıktan sonra iç yüzde yoluyla katma değer ver-
gisi hesaplayıp beyan edeceklerdir. 

Hava yolu taşımacılığı hizmetinden yararlanan mükellefler ise 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun 29 ve müteakip maddelerinde düzenlenen vergi indirimine ilişkin hüküm-
lere bağlı kalmak şartıyla, bu maddede belirtilen şekilde hesaplanan katma değer vergisini in-
dirim konusu yapabileceklerdir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden istisna
olan yurt dışı taşımalara ait e-Biletlerde katma değer vergisinin hesaplanmayacağı tabiidir.

Raporlama
MADDE 10 – e-Bilet izni alan mükellefler ve e-Bilet hizmeti verme konusunda Baş-

kanlıktan izin alan özel entegratörler; elektronik ortamda oluşturdukları biletlere ilişkin olarak,
Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Elektronik Bilet Teknik Kıla-
vuzu”nda yer alan veri formatı ve standardına uygun, aylık “e-Bilet Raporu”nu ait olduğu ayı
takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’e kadar elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak
imzalamak ve Başkanlık sistemine yüklemek zorundadırlar.

Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile raporlar Başkanlık sistemine yükle-
nemez ise, söz konusu raporların yüklenilmesini engelleyen kesinti veya arıza durumunun or-
tadan kalkmasını takiben raporlar Başkanlık sistemine yüklenecektir. Raporların süresinde yük-
lenememesi durumunu gerekçeleriyle açıklayan bir yazı beş iş günü içerisinde Başkanlığa gön-
derilecektir. Söz konusu işlem istisnai bir uygulama olup süreklilik arz etmesi halinde e-Bilet
izni iptal edilebilecektir.

Raporlama gereklerinin yerine getirilmiş olması, mükellefin söz konusu belgeleri mu-
hafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır.

e-Biletlerin, daha sonra iptal edilmesi ya da üzerlerinde değişiklik yapılması durumunda
iptal veya değişikliğe ilişkin bilgilere, bu işlemlerin yapıldığı döneme ait “e-Bilet Raporu”nda
yer verilmesi zorunludur.

Başkanlık, gerekli görmek ve önceden haber vermek koşuluyla e-Bilet raporlarına iliş-
kin veri formatı ve standartlarında değişiklik yapabileceği gibi raporların iletim şeklini ve sü-
resini de değiştirebilir. 

Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
MADDE 11 – e-Bilet oluşturma izni alan mükelleflerin düzenlemiş oldukları biletlerini

aşağıda yer alan koşullara göre muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) e-Bilet izni alan mükellefler, oluşturdukları e-Biletlerini ve raporlarını birbirleriyle

ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin öngörmüş olduğu süreler dâhi-
linde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.
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b) e-Bilet uygulamasından yararlanan mükellefler, uygulama kapsamında düzenledikleri
e-Biletlerini ve e-Bilet raporlarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edebile-
cekleri gibi, Başkanlıktan elektronik saklama izni alan mükelleflerin bilgi işlem sistemlerinde
de muhafaza edebilirler. 

c) Başkanlıktan saklama izni alan mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alın-
ması mükelleflerin e-Bilet ve raporlarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldır-
maz.

ç) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, e-Bilet ile ilişkili raporların doğruluğuna, bütün-
lüğüne ve değişmezliğine ilişkin her türlü elektronik veri, veri tabanı dosyası, saklama ortamı
veya doğrulama ve görüntüleme araçlarını kapsamaktadır.

d) e-Bilet kâğıda basılabilen nüshaları ile aynı içerikte ve istenildiğinde aynı görüntüde
basılabilecek şekilde saklanmalıdır.

e) Muhafaza edilen e-Biletin yetkililerce sorgulanması, görüntülenmesi ve kâğıt çıktı-
larının alınması sırasında kullanılacak anahtarlardan birisinin belge numarası olması zorunlu-
dur.

f) e-Bilet ve raporlarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhu-
riyeti Kanunlarının geçerli olduğu alanlarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bu zorunluluk,
yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez. Başkanlık e-Bilet uygulama-
sından yararlanmak için başvuran mükelleflerin gerekçeli talebi üzerine bu madde hükmünün
uygulanmasında farklı usul ve esas belirleyebilir.

Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler
MADDE 12 – e-Bilet oluşturma izni alan mükelleflerden bu Tebliğde ve Elektronik

Bilet Teknik Kılavuzunda yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde e-Bilet ve bunlara ait rapor-
ları düzenleyenler hakkında, işledikleri fiilin türüne göre Vergi Usul Kanununda öngörülen ce-
zalar uygulanır.

e-Bilet raporlarının süresinde hazırlanmaması, hazırlanan raporların elektronik sertifika
ile zaman damgalı olarak imzalanmaması, raporlar ile ilişkili oldukları biletlere ait bilgiler ara-
sında uyumsuzluk bulunması halinde mükellefler ve özel entegratörler tarafından konu ile ilgili
haklı bir mazeret sunulamaması durumunda Başkanlık verilen izni iptal edebilir.

e-Bilet uygulaması kapsamında hizmet verme izni iptal edilen özel entegratörler
bu konuda hizmet verdiği mükellefleri uyarmak zorundadır. İzni iptal edilen özel entegratörden
e-Bilet hizmeti alan mükellefler başka bir özel entegratörle anlaşmak veya genel hükümler çer-
çevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları belgeleri kullanmak zorundadırlar. Bu
durum, e-Bilet Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanma yöntemine engel
teşkil etmemektedir.

e-Bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak üzere izin alan mü-
kelleflerden izinlerinin iptal edildiği kendisine bildirilenler, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren
1 yıl süre ile uygulamayı kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmak üzere başvuru ya-
pamazlar. Bu mükellefler Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerden e-Bilet hizmeti almak
ya da genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları belgeleri kul-
lanmak zorundadırlar.

e-Bilet uygulamasına geçen mükellefler bu Tebliğin 13 üncü maddesinin (e) bendinde
belirtilen durumlar haricinde biletlerini kağıt ortamında düzenleyemeyeceklerdir. 

Diğer Hususlar
MADDE 13 – a) e-Bilet uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilete ait

elektronik kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağan-
üstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu Başkanlığa on beş gün içinde bildirerek bu
kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.
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b) e-Bilet uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemlerini
oluşturan donanımların bir kısmının veya tamamının haczedilmesi veya yetkili mercilerce el
konulması halinde, durumu en geç üç iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmek zorundadır.

c) e-Bilet uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemini oluş-
turan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve benzeri unsurları, hiçbir şekilde kısmen
veya tamamen vergi inceleme elemanlarının veya Başkanlıkça görevlendirilecek personelin
erişimini ve denetlemesini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu edemezler.

ç) e-Bilet uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, Başkanlığın talebi üzerine
belgelere ait bilgilerin oluşturulması veya muhafazası sırasında kullanılan donanımların bu-
lunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü
teknik ve fiziksel imkanı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman
personel gibi) sunmak zorundadır.

d) e-Bilet uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananların ve izin alan özel enteg-
ratörlerin, Defterdarlık veya Vergi Dairesi Başkanlıkları ile anlaşmalı matbaa işletmeciliği söz-
leşmesi yapma zorunlulukları bulunmamaktadır. e-Bilet izni kapsamında düzenlenmeyen bel-
geler ile başka mükelleflere ait belgeler bu kapsamın dışındadır.

e) Bu Tebliğ uyarınca e-Bilet düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin, sistemlerinde
arıza veya kesinti meydana gelmesi durumlarında; e-Bilet yerine IATA kurallarına uygun ya
da genel hükümler çerçevesinde kağıt ortamında bilet düzenlemek zorundadırlar.  Bu şekilde
bilet düzenlemek istisnai bir uygulama olup süreklilik arz etmesi halinde verilen izin iptal edi-
lebilecektir. IATA kurallarına uygun olarak kağıt veya basılı bilet kullanılması durumunda söz
konusu biletlere ilişkin raporlama yükümlülüğü bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirlenen
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

f) Başkanlık, ilgilisine bilgi vermek suretiyle, izin isteyen mükelleflerin başvurularının
yanıtlanmasını belli bir süre erteleyebilir, başvurularını sıraya koyabilir.

g) Başkanlık, önceden haber vermek ve hazırlıklar için yeterli zaman tanımak kaydıyla,
bilet düzenleme ile ilgili zorunluluk getirebileceği gibi uluslararası standartlara uyma zorun-
luluğu da getirebilir.

ğ) Bu Tebliğ uyarınca e-Bilet düzenleme izni alan mükellefler, bagaj ücreti, cezalar,
ücret iadesi ve benzeri işlemleri için de e-Bilet düzenleyeceklerdir.

h) Bu Tebliğin 8 inci maddesindeki şartları taşıyan biletler tutarına bakılmaksızın fatura
yerine geçen belge olarak kabul edilecektir.

ı) Başkanlık gerek görmesi halinde bu Tebliğ kapsamındaki hava yolu biletinde bulun-
ması gereken bilgilerde değişiklik yapabilir. 

i) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen zorunluluk Türkiye’de tam
mükellef olmayan hava yolu firmaları için aranmayacaktır.

j) IATA üyesi olmayan hava yolu firmaları da istemeleri halinde bu Tebliğ hükümle-
rinden yararlanabilecektir.

k) Türkiye’de faaliyette bulunan dar mükellef hava yolu firmalarının, sadece Türkiye'de
elde edilmiş sayılan hasılatlarını içeren biletleri bu Tebliğ kapsamındadır.

l) Başkanlık gerek görmek ve önceden haber vermek kaydıyla, e-Biletlerin elektronik
sertifikayla imzalanması ve elektronik ortamda iletilmesi zorunluluğunu getirebilir. 

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ Hükümleri
MADDE 14 – 5/5/2004 tarihli ve 25453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul

Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 334)’nin “I. Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Yolcu Bi-
letleri” başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – Bu Tebliğin 14 üncü maddesi 1/7/2016 tarihinde, diğer maddeleri yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 463)

Yetki
MADDE 1 – 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 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 orta-
mında Maliye Bakanlığına aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format
ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, Vergi Usul Kanunu kapsa-
mına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye
yetkili kılınmıştır.

Söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve
belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli
olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve ka-
yıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağ-
lanmıştır.

Aynı Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, aksine hüküm olmadıkça Vergi
Usul Kanununa göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların
tevsikinin mecburi olduğu; dördüncü fıkrasında da Maliye Bakanlığının, düzenlenmesi mecburi
olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) nu-
maralı bendinde, Maliye Bakanlığının, Vergi Usul Kanununa göre tutulmakta olan defter ve
belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belge-
lerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya,
bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, Vergi
Usul Kanununa göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi
zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu; (3) numaralı bendinde, 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 ge-
tirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya mu-
hafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, (4) numaralı
bendinde ise Vergi Usul Kanununun 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 dâhil 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 ge-
tirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uy-
gulamaya 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.

Söz konusu hükümlerin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, sinema, tiyatro,
konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik
ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri muhatabına iletmeleri ile bu
vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluştur-
maktadır. 

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 2 – Bu Tebliğde geçen;
Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
Belge Numarası: Elektronik bilet seri ve sıra numarası yerine kullanılacak üç haneli bi-

rim kod, dört haneli yıl ve dokuz haneli müteselsil numarayı,
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Bilgi İşlem Sistemi: Mükelleflerin belgelerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydet-
mek, muhafaza etmek ve ilgili diğer işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile doğrudan ya da do-
laylı olarak kullandıkları her türlü yazılım ve donanım ile saklama ortamlarını,

Bilet: Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, konser, spor müsabakası, at yarışı, sirk, lu-
napark, çalgılı bahçeler ve benzeri etkinliklere giriş için düzenlenen bileti,

BİS Raporu: Bilgi İşlem Sistem Raporunu,
Elektronik Belge: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre dü-

zenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü,
Elektronik Bilet (e-Bilet): Muhatabına elektronik ortamda iletilmek üzere elektronik

belge biçiminde oluşturulan, elektronik sertifika ile imzalanan, elektronik ortamda muhafaza
ve ibraz edilen bileti,

Elektronik Bileti Temsil Eden Belge: Bilet muhteviyatını içeren mali değeri olmayan
belgeyi,

Elektronik Bilet Uygulaması (e-Bilet Uygulaması): Başkanlık tarafından belirlenen
standartlara uygun olarak biletin elektronik ortamda oluşturulması, imzalanması, elektronik
ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı,

Elektronik Bilet Raporu: Elektronik Bilet Uygulaması kapsamında Başkanlığın belir-
lediği veri formatı ve standardına uygun olarak hazırlanan ve elektronik sertifika ile imzalanan
raporu,

Elektronik Kayıt: Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan,
elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini,

Elektronik Saklama Hizmeti Veren Kurum: 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Baş-
kanlıktan Saklama Hizmeti verme izni almış mükellefi, 

Elektronik Sertifika: Mali Mühür ve Nitelikli Elektronik Sertifikayı,
Elektronik Sertifika ile İmzalama: Tüzel kişilerin mali mühürle onaylaması, gerçek ki-

şilerin ise nitelikli elektronik sertifika ile imzalaması veya mali mühür ile onaylaması,
Federasyonlar: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren fede-

rasyonlar ile bağımsız spor  federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,
Mali Mühür: 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 397 Sıra

No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde oluşturulan elektronik sertifika alt yapı-
sını,

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES): 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dokuzun-
cu maddesinde tanımlanan ve yalnızca gerçek kişi mükelleflerce kullanabilen elektronik ser-
tifikayı,

Özel Entegratör: 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Baş-
kanlıktan özel entegrasyon izni almış mükellefi,

Spor kulübü: Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğüne kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri, 

TCKN: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını,
TÜBİTAK-BİLGEM/KAMU SM: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

- Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi/Kamu Sertifikasyon Merke-
zini,

VKN: Vergi Kimlik Numarasını,
Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı

ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı
tarafından doğrulanan kaydını,

ifade eder.
Başvuru şartları ve uygulamadan yararlanma yöntemleri
MADDE 3 – Bu Tebliğde yer alan elektronik bilet uygulamasından yararlanmak isteyen

mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşıması gerekmektedir.
a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura

Uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları,
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b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Biletleri düzenleyebilme ve
e-Biletleri sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları,

c) Tebliğin 10 uncu maddesinde belirlenen raporlama gereksinimlerinin karşılanması
hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Mükellefler e-Bilet Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya Başkan-
lıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle
yararlanabileceklerdir.

Yukarıda yer alan şartları taşıyan ve uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinden
kullanarak bu Tebliğ kapsamında e-Bilet oluşturmak, e-Bilet sunmak, muhafaza ve ibraz etmek
isteyen mükelleflerin, başvuru işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” in-
ternet adresinde yayımlanan “Elektronik Bilet Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak yerine ge-
tirmeleri gerekmektedir.

e-Bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi yerine Başkanlıktan e-Bilet izni almış
özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel
entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamak-
tadır.

Değerlendirme ve izin
MADDE 4 – e-Bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak için

Başkanlığa yapılan başvurular; mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu sistemde elektronik
olarak düzenlenen e-Bilet ve e-Bilet Rapor örneklerinin, bu Tebliğde ve www.efatura.gov.tr
internet adresinde yayımlanan “Elektronik Bilet Teknik Kılavuzu”nda belirlenen usul ve esas-
lara uygun olup olmadığı açısından değerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave
teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükellef-
lere bir yazı ile e-Bilet Uygulamasından yararlanma izni verilecektir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklik-
leri gidermeleri için yazı ile bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen
mükelleflerin başvuruları reddedilir. 

Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen altı ay içerisinde yapacakları baş-
vurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-Bilet Uygulaması kapsamında özel
entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-Bilet Uygulamasından yararlanmalarına engel
teşkil etmez.

Özel entegratör hizmeti verenler
MADDE 5 – e-Bilet uygulamasından yararlanan mükelleflerin e-Biletleri ve e-Bilet

raporlarını elektronik sertifika ile imzalamaları esastır. Başkanlıktan e-Bilet Uygulaması kap-
samında özel entegratörlük izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında e-Bilet düzenlemek
isteyen mükelleflere; elektronik ortamda e-Bilet ve e-Bilet raporu oluşturma, elektronik serti-
fika ile imzalama, zaman damgası kullanma ve oluşturulan e-Bileti Tebliğin 6 ncı maddesine
uygun olarak elektronik ortamda alıcısına, e-Bilet raporlarını ise Başkanlığa iletme hizmeti ve-
rebilirler.

Özel entegratörlerin bu hizmeti verebilmesi için Başkanlıktan ayrıca e-Bilet özel
entegratörlüğü izni alması gerekmektedir. Bu izni alabilmek için gerekli koşullar
www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan “e- Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon
Kılavuzu” nda yer almaktadır.

Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, anlaşma yaptıkları mükelleflere ilişkin bilgileri
Başkanlık sistemine yüklemeleri ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan
“e- Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu”nda açıklanan mesaj yapısına uygun onayı
almaları halinde e-Bilet hizmeti vermeye başlayabileceklerdir.

Başkanlıktan e-Bilet izni alan özel entegratörler, hizmet verdikleri mükelleflere ait
e-Bilet bilgilerini e-Bilet oluşturma, imzalama, raporlama ve gönderme amacı dışında kulla-
namaz ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Özel en-
tegratörler bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-Bilet bilgilerinin
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güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak işleme taraf olmayan
üçüncü kişilerle e-Bilet bilgilerini paylaştığı tespit olunan özel entegratörlerin diğer kanunların
öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından özel entegratörlük izinleri
iptal edilebilir. 

Elektronik biletin düzenlenmesi ve teslimi 
MADDE 6 – e-Biletlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik sertifika ile im-

zalanması, internet de dahil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla muhatabına
kağıt baskısı alınabilecek şekilde sunulması zorunludur. Muhatabı tarafından istenilmesi halinde
e-Bilet düzenleme izni alan mükellefler düzenledikleri e-Bileti ya da bunu temsil eden belgeyi
kağıt olarak teslim edeceklerdir. Bu durumda kağıt çıktıda e-Biletin ne zaman ve nereden temin
edileceği bilgisinin bulunması zorunludur. Mali değeri bulunmayan bu mühürsüz kağıt çıktının
muhatabına verilmesi halinde ayrıca imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır.

Kullanılan e-Bilet formatı, üzerinde mali mühür/NES taşımaya, belge üzerinde doğru-
lamaya, görüntülemeye ve kâğıt baskı almaya imkân veren genel tanınırlığa sahip bir format
olmalıdır.

e-Bilet izni kapsamında düzenlenen belgelerde, seri-sıra numarası yerine 3 haneli birim
kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılır. Birim kodu serbestçe
belirlenebilir. Başkanlık bazı birim kodlarının kullanımını yasaklayabileceği gibi bazı işlemler
için belirlediği birim kodlarının kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil
numaradan oluşmaktadır. Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve
takip edilir. Sıra numarası içerisinde yer alan 9 karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü
itibariyle "1" rakamından başlatılarak kullanılır. Mükellef bünyesinde aynı belge numarası bir-
den fazla kullanılamaz. Birim kodu, belgeyi düzenleyecek birim için belirlenecek alfa nümerik
bir koddur. Mükellefler BİS raporunda yer vermek şartıyla, organizasyon yapıları içerisinde
ihtiyaçlarına göre birim kodlarını serbestçe belirleyebileceklerdir.

e-Biletin kâğıt çıktısının birden fazla sayfaya taşması durumunda, her sayfada toplam
sayfa sayısı ile birlikte sayfa numarası gösterilmesi koşuluyla aynı belge numarası kullanıla-
caktır.

e-Bilet uygulamasına geçen mükellefler bu Tebliğin 15/d bendinde belirtilen durumlar
haricinde biletlerini kağıt ortamında düzenleyemeyeceklerdir. Düzenlemeleri durumunda bu
belgeler 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre hiç düzenlenmemiş sayılır. 

Etkinlik biletinde bulunması gereken bilgiler
MADDE 7 – e-Bilet düzenleme izni alan mükelleflerin düzenleyecekleri e-Biletlerde

en az aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:
1. Bileti düzenleyenin adı-soyadı/unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi, VKN/TCKN.
2. Belge numarası ve düzenlenme tarihi.
3. Etkinlik tarihi ve saati.
4. Etkinliğin adı.
5. Etkinliğin yeri.
6. Koltuk no.
7. Yapılan hizmetin nevi ve tutarı.
8. Ödeme şekli (Nakit, Kredi Kartı, EFT, Havale, Promosyon, Bedelsiz, ve benzeri).
Bu Tebliğde yapılan belirlemeler dışında e-Bilette vergi kanunları ile diğer mevzuat

hükümleri uyarınca da bulunması zorunlu tutulan bilgilerin yer alacağı tabiidir. Mükellefler
bilet üzerinde zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer ve-
rebileceklerdir.

Elektronik bilette olması gereken amblem
MADDE 8 – Bu Tebliğ kapsamında oluşturulan e-Biletlerin, 2/2/1985 tarihli ve 18654

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından
Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, önyüzünün
üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan ‘Belgelere Konulacak Özel İşaret
(Amblem)’ ile ‘İl Kod Numarası’ yerine aynı konumda bulunmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı
amblemi bulunacaktır. Ayrıca e-Biletlerde bu amblemin altına “Elektronik Bilet” ibaresinin
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konulması ve biletin alt kısmında “Elektronik Bilet İzni Alınmıştır” ibaresinin yer alması
zorunludur. Bu amblem ve ibarenin, elektronik belgelerin çıktısının alınması halinde de bilet
üzerinde yer alması gerekmektedir.

Elektronik bilet bedelinin gider kaydedilmesi
MADDE 9 – e-Bilet düzenleme izni alan firmaların elektronik sertifika ile imzaladıkları

e-Biletler Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici belge (bu Tebliğin 15/d maddesinde
belirtilen durumlar hariç) olarak kabul edilecektir. Gider gösterilecek veya indirime konu edi-
lecek e-Biletlerin yasal saklama süresince üzerinde elektronik sertifika bilgisini içerecek şekilde
elektronik ortamda saklanması gerekmektedir. 

Elektronik sertifika ile imzalanmış e-Biletin kağıt çıktısı da e-Fatura Uygulamasına da-
hil olmayanlar tarafından elektronik ortamdaki aslına uygun olmak koşuluyla, Vergi Usul Ka-
nunu hükümlerine göre tevsik edici belge olarak kullanılabilecektir. Bu durumda söz konusu
e-Bilet çıktısının ayrıca imzalanmasına kaşe/damga tatbik edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Raporlama
MADDE 10 – e-Bilet izni alan mükellefler ve e-Bilet hizmeti verme konusunda Baş-

kanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları biletlere ilişkin olarak,
Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Elektronik Bilet Teknik Kıla-
vuzu” nda yer alan veri formatı ve standardına uygun, aylık “ e-Bilet Raporu”nu ait olduğu ayı
takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’e kadar elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak
imzalamak ve Başkanlık sistemine yüklemek zorundadırlar.

Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile raporlar Başkanlık sistemine yükle-
nemez ise, söz konusu raporların yüklenilmesini engelleyen kesinti veya arıza durumunun or-
tadan kalkmasını takiben raporlar Başkanlık sistemine yüklenecektir. Raporların süresinde yük-
lenememesi durumunu gerekçeleriyle açıklayan bir yazı 5 (beş) işgünü içerisinde Başkanlığa
gönderilecektir. Söz konusu işlem istisnai bir uygulama olup süreklilik arz etmesi halinde
e-Bilet izni iptal edilebilecektir.

Raporlama gereklerinin yerine getirilmiş olması, mükellefin söz konusu belgeleri mu-
hafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır.

e-Biletlerin, daha sonra iptal edilmesi ya da üzerlerinde değişiklik yapılması durumunda
iptal veya değişikliğe ilişkin bilgilere, bu işlemlerin yapıldığı döneme ait “ e-Bilet Raporu” nda
yer verilmesi zorunludur. 

Başkanlık, gerekli görmek ve önceden haber vermek koşulu ile sektör veya mükellef
grupları itibariyle e-Bilet raporlarına ilişkin veri formatı ve standartlarında değişiklik yapabi-
leceği gibi raporların iletim şeklini, raporlama dönemini ve süresini de değiştirebilir.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında
düzenlenecek biletler 

MADDE 11 – 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlen-
mesine Dair Kanunun beşinci maddesinin on birinci fıkrasında; bilet organizasyonu ve seyir-
cilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisinin federasyonlara
ait olduğu, federasyonların bu amaçla bünyelerinde merkezi kontrol sistemi oluşturacağı,
elektronik kart oluşturulmak amacıyla alınacak kişisel bilgilerin federasyon bünyesinde oluş-
turulan merkezi veri tabanında tutulacağı belirtilmiş, fıkranın devamında da federasyonların
bu fıkra kapsamında belirtilen yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebileceği
hüküm altına alınmıştır. 

İlgili hükme dayanarak, gerek federasyonlar gerekse de yetki devredilen kurumların
spor müsabakalarına giriş karşılığında tevsik edici belge olarak bilet düzenlemeleri halinde,
bu Tebliğ hükümlerinden yararlanmak için başvurulmuş olması koşulu ile söz konusu biletler
de e-Bilet olarak düzenlenecektir. Ancak spor müsabakalarına giriş karşılığında bilet dışında
tevsik edici başka bir belge düzenlenmesi halinde ilgili kurumlarca Başkanlığa sadece bu Teb-
liğin 10 uncu maddesinde belirtilen şekilde raporlama yapılacaktır. 

Elektronik bilette eğlence vergisi 
MADDE 12 – e-Bilet uygulamasında eğlence vergisine tabi mükellefler, yerli ve ya-

bancı film gösterimlerinde etkinliğin düzenlenmesinden önce eğlence vergisini mahallin mal
müdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatıracaklardır. Buna ilişkin eğlence ver-
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gisinin ödendiğinin banka dekontuyla tevsiki üzerine, e-Biletlerin numaralarını ve bu biletler
üzerinden hesaplanıp ödenmesi gereken eğlence vergisini gösteren icmalin ilgili belediyeye
ibrazı sırasında belediye tarafından icmale özel damga tatbik edilip bir örneği mükellefe veri-
lecektir. 

Biletle girilen diğer etkinliklerde ise, e-Biletlerin numaralarını ve bu biletler üzerinden
hesaplanıp ödenmesi gereken eğlence vergisini gösteren icmale, ilgili belediye tarafından özel
damga konulması sırasında eğlence vergisinin ilgili belediye veznesine ödenmesi ve icmalin
bir örneğinin mükellefe verilmesi gerekmektedir. 

Satılmayan e-Biletlerde peşin ödenen eğlence vergisinin iadesi için, e-Bilet raporlarının,
görüntülenmesine olanak sağlayan yazılımla birlikte elektronik ortamda ilgili belediyelere su-
nulması gerekir.

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mec-
buriyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 63) ile sinema biletlerini ödeme kay-
dedici cihaz kullanmak suretiyle düzenlemeyi tercih eden mükellefler de e-Bilet Uygulama-
sından yararlanabilirler. Ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle bilet satışı yapacak mü-
kellefler, bu kapsamda düzenlenen biletlerin eğlence vergisinin beyan ve ödemesini mezkur
Genel Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştireceklerdir. 

Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü
MADDE 13 – e-Bilet oluşturma izni alan mükelleflerin düzenlemiş oldukları biletlerini

aşağıda yer alan koşullara göre muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) e-Bilet izni alan mükellefler, oluşturdukları e-Biletlerini ve raporlarını birbirleriyle

ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin öngörmüş olduğu süreler dâhi-
linde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

b) e-Bilet izni alan mükellefler, e-Biletlerini ve e-Bilet raporlarını kendi bilgi işlem sis-
temlerinde muhafaza edebilecekleri gibi istemeleri halinde Başkanlıktan saklama izni almış
kuruluşlarda da muhafaza edebilirler.

c) Başkanlıktan saklama izni alan mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alın-
ması mükelleflerin e-Bilet ve raporlarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

ç) e-Bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananlar, elektronik or-
tamda düzenledikleri biletlerini ve e-Bilet raporlarını kendilerine ait elektronik sertifika ile im-
zalayarak saklayacaklardır.

d) Özel entegratörlerden e-Bilet hizmeti alanlar, elektronik ortamda düzenledikleri bi-
letlerini ve e-Bilet raporlarını kendilerine veya özel entegratöre ait elektronik sertifika ile im-
zalayarak saklayacaklardır. 

e) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, e-Bilet ile ilişkili raporların doğruluğuna, bütün-
lüğüne ve değişmezliğine ilişkin her türlü elektronik veri, veri tabanı dosyası, saklama ortamı
veya doğrulama ve görüntüleme araçlarını kapsamaktadır.

f) e-Bilet kâğıda basılabilen nüshaları ile aynı içerikte ve istenildiğinde aynı görüntüde
basılabilecek şekilde saklanmalıdır.

g) Muhafaza edilen e-Biletin yetkililerce sorgulanması, görüntülenmesi ve kâğıt çıktı-
larının alınması sırasında kullanılacak anahtarlardan birisinin belge numarası olması zorunludur.

ğ) e-Bilet ve raporlarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhu-
riyeti Kanunlarının geçerli olduğu alanlarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bu zorunluluk,
yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez.

Sorumluluk ve cezai müeyyideler 
MADDE 14 – e-Bilet oluşturma izni alan mükelleflerden bu Tebliğde ve Elektronik

Bilet Teknik Kılavuzunda yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde e-Bilet ve bunlara ait rapor-
ları düzenleyenler hakkında, işledikleri fiilin türüne göre Vergi Usul Kanununda öngörülen ce-
zalar uygulanır.

e-Bilet raporlarının süresinde hazırlanmaması, hazırlanan raporların elektronik sertifika
ile zaman damgalı olarak imzalanmaması, raporlar ile ilişkili oldukları biletlere ait bilgiler ara-
sında uyumsuzluk bulunması halinde mükellefler ve özel entegratörler tarafından konu ile ilgili
haklı bir mazeret sunulamaması durumunda Başkanlık verilen izni iptal edebilir.
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e-Bilet uygulaması kapsamında hizmet verme izni iptal edilen özel entegratörler bu ko-
nuda hizmet verdiği mükellefleri uyarmak zorundadır. İzni iptal edilen özel entegratörden
e-Bilet hizmeti alan mükellefler başka bir özel entegratörle anlaşmak veya genel hükümler çer-
çevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları belgeleri kullanmak zorundadırlar. Bu
durum, e-Bilet Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanma yöntemine engel
teşkil etmemektedir.

e-Bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak üzere izin alan mü-
kelleflerden izinlerinin iptal edildiği kendisine bildirilenler, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren
1 yıl süre ile uygulamayı kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmak üzere başvuru ya-
pamazlar. Bu mükellefler Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerden e-Bilet hizmeti almak
ya da genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları belgeleri kul-
lanmak zorundadırlar.

e-Bilet uygulamasına geçen mükellefler bu Tebliğin 15/d bendinde belirtilen durumlar
haricinde biletlerini kağıt ortamında düzenleyemeyeceklerdir.

Diğer hususlar
MADDE 15 – e-Bilet uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilete ait

elektronik kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü
durumların meydana gelmesi halinde, durumu Başkanlığa on beş gün içinde bildirerek bu ka-
yıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.

a) e-Bilet uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemlerini
oluşturan donanımların bir kısmının veya tamamının haczedilmesi veya yetkili mercilerce el
konulması halinde, durumu en geç üç iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmek zorundadır.

b) e-Bilet uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemini oluş-
turan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve benzeri unsurları, hiçbir şekilde kısmen
veya tamamen vergi inceleme elemanlarının veya Başkanlıkça görevlendirilecek personelin
erişimini ve denetlemesini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu edemezler.

c) e-Bilet uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, Başkanlığın talebi üzerine
belgelere ait bilgilerin oluşturulması veya muhafazası sırasında kullanılan donanımların bu-
lunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü
teknik ve fiziksel imkanı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman
personel gibi) sunmak zorundadır.

ç) e-Bilet uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananların ve izin alan özel enteg-
ratörlerin, Defterdarlık veya Vergi Dairesi Başkanlıkları ile anlaşmalı matbaa işletmeciliği söz-
leşmesi yapma zorunlulukları bulunmamaktadır. e-Bilet izni kapsamında düzenlenmeyen bel-
geler ile başka mükelleflere ait belgeler bu kapsamın dışındadır.

d) Bu Tebliğ uyarınca e-Bilet düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin sistemlerinde
meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında bilet düzenleyebilmek için genel hükümler
çerçevesinde yeteri kadar kâğıt bilet bulundurmaları zorunludur. Bu şekilde bilet düzenlemek
istisnai bir uygulama olup süreklilik arz etmesi halinde verilen izin iptal edilebilecektir. Basılı
biletlerin kullanılması durumunda söz konusu biletlere ilişkin raporlama yükümlülüğü bu Teb-
liğin 10 uncu maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir.

e) Başkanlık ilgilisine bilgi vermek suretiyle, izin isteyen mükelleflerin başvurularının
yanıtlanmasını belli bir süre erteleyebilir, başvurularını sıraya koyabilir.

f) Başkanlık, önceden haber vermek ve hazırlıklar için yeterli zaman tanımak kaydıyla,
bilet düzenleme ile ilgili zorunluluk getirebileceği gibi uluslararası standartlara uyma zorun-
luluğu da getirebilir.

g) Bu Tebliğ uyarınca e-Bilet düzenleme izni alan mükellefler, cezalar, ücret iadesi ve
benzeri işlemleri için de e-Bilet düzenleyeceklerdir.

ğ) Bu Tebliğin 7 nci maddesindeki şartları taşıyan biletler, tutarına bakılmaksızın fatura
yerine geçen belge olarak kabul edilecektir. 

h) Başkanlık, gerek görmesi halinde bu Tebliğ kapsamındaki etkinlik biletinde bulun-
ması gereken bilgilerde değişiklik yapabilir. 

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan :

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 465)

Giriş
MADDE 1 – 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 426 Sıra

Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kullanılma mecburiyeti getirilen yeni nesil öde-
me kaydedici cihazların (YN ÖKC), Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine (GİB BS) kaydı,
kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik ortamda yürütülme-
sine dair belirlenen usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Dayanak
MADDE 2 – 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesinde,
“Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile

gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakan-
lığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı
olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.” 

hükmü yer almaktadır.
Anılan Kanunun Mükerrer 257 nci maddesinin 3 numaralı bendinde,
"Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş

veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hu-
susunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kop-
yalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklan-
ması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye",

4 numaralı bendinde,
“Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan is-

tenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer gü-
venlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi ile-
tişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel
kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, be-
yanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya iliş-
kin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mü-
kellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, kanuni süresinden sonra
kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk
fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda be-
yanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye
ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye”,

yetkili olduğu hükümlerine yer verilmiştir.
Aynı maddenin 6 numaralı bendinde de Maliye Bakanlığının vergi güvenliğini sağlamak

amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar
ve sistemleri kullandırmaya ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtil-
miştir.

Mezkûr hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkilere dayanarak, YN ÖKC’lerin GİB
BS’ye kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik ortamda
yürütülmesine dair belirlenen usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

25 Aralık 2015 – Sayı : 29573                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine
Kaydı

MADDE 3 – ÖKC firmaları tarafından, Bakanlığımızdan onay alınarak imal veya ithal
edilen YN ÖKC’lere ilişkin olarak cihazların marka, model, firma kodu ve sicil numaraları iti-
bariyle (GİB’in “www.gib.gov.tr” internet sitesinde belirtilen) “YN ÖKC Kayıt Listesi” hazır-
lanacak ve liste, her günün sonunda saat 24’e kadar bir defada toplu olarak elektronik ortamda
ÖKC TSM Merkezleri (Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici
Cihazlara ait ÖKC TSM Merkezi Teknik Kılavuzu” ile usul ve esasları belirlenen Merkezler)
aracılığıyla GİB BS’ye gönderilecektir.

Kayıtlı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı
MADDE 4 – a) YN ÖKC’lerin kullanıcı mükelleflere satışı, ÖKC firmalarının satış

bayileri tarafından yapılır. 
Satış bayileri YN ÖKC satışlarını, “YN ÖKC Kayıt Listesi”ni esas alarak gerçekleşti-

recek ve “YN ÖKC Kayıt Listesi”nde yer almayan ödeme kaydedici cihazların YN ÖKC olarak
satışını yapmayacaklardır. 

Satış bayilerinin YN ÖKC satışları ile ilgili olarak ÖKC TSM Merkezleri ile kuracakları
iletişim, bu amaçla kurulan sistemler vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

b) Satış bayileri tarafından satış işlemi gerçekleştirilmeden önce GİB’in internet site-
sinden alıcının (müşteri) Vergi Kimlik Numarası (VKN) girilerek, müşterinin faal mükellef ve
YN ÖKC kullanma yükümlüsü olup olmadığı sorgulanacak ve kâğıt çıktı alınacaktır.

Sorgulama sonucu faal mükellef ve YN ÖKC kullanma yükümlüsü olduğu anlaşılanlara
kimlik veya yetki belgesi tespiti yapıldıktan sonra cihaz ruhsatnamesinin ilgili bölümleri dol-
durulacak ve düzenlenecek fatura ile YN ÖKC satış işlemi gerçekleştirilecektir.

Alınan kâğıt çıktı, üzerine müşterinin ya da yetkili temsilcisinin imzası alınarak gerek-
tiğinde ibraz edilmek üzere satış bayilerinde saklanacak ve YN ÖKC, ruhsatname ve kullanma
kılavuzu ile birlikte müşteriye teslim edilecektir.

İşlemlerin tamamlanmasını müteakip müşteri, cihazın kullanıma açılması (aktivasyon
işlemi) için YN ÖKC yetkili servisine yönlendirilecektir.

c) Satış bayileri, yukarıda açıklandığı şekilde satışını yaptıkları YN ÖKC’lere ilişkin
olarak ÖKC TSM Merkezinin ilgili ekranına; kendi VKN’lerini, ad-soyad veya unvanlarını,
satışa dair tanzim edilen faturanın tarih ve seri/sıra numarası ile alıcının VKN’sini (veya TC
kimlik numarasını), ad-soyad veya unvanı ile ÖKC’nin kullanılacağı işyeri adresini girmek
suretiyle satış işlemini sonuçlandıracaklardır.

Satış bayilerinin bu şekilde ÖKC TSM Merkezlerine yaptıkları kayıtlar, bu merkezler
tarafından muhafaza edilecektir.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanıma Açılması (Aktivasyonu)
MADDE 5 – Mükelleflere satılan YN ÖKC’lerin aktivasyonu, ÖKC firmalarının yetkili

servisleri tarafından yapılır.
Yetkili servisler, ÖKC TSM Merkezlerinde bulunan “YN ÖKC Kayıt Listesi” ve satış

kayıtları üzerinde gerekli kontrolleri yaparak ÖKC TSM Merkezinin ilgili ekranında yer alan
(GİB’in internet sitesinde belirtilen) “YN ÖKC Aktivasyon Listesi” ne gerekli bilgileri girerek
cihazın aktivasyon işlemini gerçekleştirir.

ÖKC TSM Merkezlerinde oluşan “YN ÖKC Aktivasyon Listesi” kayıtları, her gün saat
24’e kadar, bir defada toplu olarak elektronik ortamda GİB BS’ye gönderilerek kayıt altına
alınır. 

YN ÖKC’ler aktivasyon işlemini takiben kullanılmaya başlanabilecektir.
Kullanılmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı veya Devri
MADDE 6 – a) Kullanılmış YN ÖKC’ler, YN ÖKC kullanma yükümlülüğü olan bir

başka mükellefe satılabilir veya devredilebilir. 
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Kullanılmış YN ÖKC’lerin satış veya devir işlemleri ÖKC firmalarının yetkili servisleri
aracılığıyla gerçekleştirilir.

b) Kullandıkları YN ÖKC’leri satmak veya devretmek isteyen mükellefler alıcı ile bir-
likte yetkili servislere yazılı olarak başvuruda bulunurlar. 

Yetkili servisler tarafından, satış/devir işlemi gerçekleştirilmeden önce GİB’in internet
sitesinden alıcının VKN’si girilerek, faal mükellef ve YN ÖKC kullanma yükümlüsü olup ol-
madığı sorgulanır. Bu sorgulama sonucu faal mükellef ve YN ÖKC kullanma yükümlüsü ol-
duğu anlaşılanlara cihaz satışı/devri gerçekleştirilir.

c) Sorgulamayı takiben yetkili servisler tarafından, YN ÖKC’de satış/devir anına kadar
cihaza kayıt edilmiş olan ve satıcıya ait bulunan mali verileri ihtiva eden son “Z” raporunun
alınıp GİB BS’ye iletilmesi sağlanır. 

Satıcı tarafından düzenlenecek faturaya istinaden cihaz, ilgili bölümlerinin yetkili ser-
visçe doldurulacağı ruhsatname ve kullanma kılavuzu ile birlikte alıcıya teslim edilir.

Yetkili servis, ÖKC TSM Merkezinin ilgili ekranına, satışa/devre konu YN ÖKC ile
satıcı ve alıcı bilgilerini girmek suretiyle cihazın satış/devir işlemini gerçekleştirir ve satıcı ak-
tivasyon kaydını kapatarak cihazı alıcı adına aktive eder.

ç) Yetkili servisler, kullanılmış cihazların satış/devir işlemleri sırasında, YN ÖKC’nin
mali hafızasını, hiçbir şekilde değiştirme veya çıkarma gibi bir işleme tabi tutamazlar.

d) Yetkili servislerce yukarıda açıklandığı şekilde gerçekleştirilen kullanılmış YN ÖKC
satış/devir ve aktivasyon kayıtları, ÖKC TSM Merkezleri tarafından gün sonunda saat 24’e
kadar bir defada toplu olarak elektronik ortamda GİB BS’ye iletilir.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Geçici Olarak Kullanım Dışı Bırakılması
(Kapatılması)

MADDE 7 – a) Mükellefler işi bırakma veya sair nedenlerle sahibi oldukları YN
ÖKC’leri, ileride tekrar kullanmak veya satmak gibi amaçlarla kullanıma kapatmaları halinde,
YN ÖKC’lerin kullanıma kapatma işlemleri ÖKC firmalarının yetkili servisleri tarafından ya-
pılır.

b) Yetkili servisler tarafından, kullanıma kapatma anına kadar YN ÖKC’de kayıtlı olan
mükellef mali bilgilerini ihtiva eden son “Z” raporunun alınıp elektronik ortamda GİB BS’ye
iletilmesi sağlanır. Bunu takiben ÖKC TSM Merkezinde tutulan “YN ÖKC Aktivasyon Listesi”
ne kapatma şerhi düşülerek cihaz kullanıma kapatılır. 

c) Kullanıma kapatılan cihazın satılmak veya tekrar kullanılmak istenmesi halinde bu
Tebliğin dördüncü ve beşinci maddelerinde belirtilen (alıcı mükellef sorgusu, aktivasyon ve
benzeri) işlemler yapılır.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Hurdaya Ayrılması
MADDE 8 – a) Mükellefler işi bırakma, ÖKC kullanım mecburiyeti dışında kalma,

yeni bir YN ÖKC alma ve benzeri nedenlerle sahibi oldukları cihazları hurdaya ayırmaları ha-
linde, YN ÖKC’lerin hurdaya ayrılma işlemleri cihazın üreticisi olan ÖKC firmasına ait yetkili
servisler tarafından yapılır.

b) Yetkili servisler tarafından cihazın hurdaya ayrılacağı zamana kadar YN ÖKC’de
kayıtlı olan mükellef mali bilgilerini ihtiva eden son “Z” raporunun alınıp elektronik ortamda
GİB BS’ye iletilmesi sağlanır. Bunu takiben ÖKC TSM Merkezinde tutulan “YN ÖKC Akti-
vasyon Listesi” ne hurda şerhi düşülerek cihaz hurdaya ayrılır.

c) Hurdaya ayrılan cihazın ruhsatnamesi iptal edilir. Söz konusu cihaz tamir edilerek
bir başkasına satılamaz veya bir daha kullanıma açılamaz.

ç) YN ÖKC kullanma mecburiyetinin başladığı tarihten itibaren 3100 Sayılı Katma De-
ğer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında
Kanuna tabi eski ÖKC’ler kullanılamaz ve 90 gün içerisinde hurdaya ayrılır. 
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Hurdaya ayırma işlemleri 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan 60 Seri No.lu ÖKC Genel Tebliğinin dördüncü bölümünde yapılan açıklamalara göre ger-
çekleştirilir. Ancak, hurdaya ayrılma işlemleri sırasında düzenlenen servis tutanağı, mali hafıza
raporu ve ÖKC levhası,  ilgili vergi dairesine mükellef tarafından elden verilebileceği gibi,
mükellef veya servis tarafından posta ile de gönderilebilecektir.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Servis Hizmetleri
MADDE 9 – YN ÖKC’lerin bakım, onarım, aktivasyon ve benzeri servis hizmetleri,

ÖKC firmaları tarafından belirlenen ve Bakanlığımıza bildirilen yetkili servisler tarafından ye-
rine getirilir.

ÖKC firmaları, yetkili servis hizmeti verecek olan gerçek veya tüzel kişilerin mükelle-
fiyet bilgileri ile bu amaçla istihdam edilen elemanların kimlik ve yetkilendirildikleri il bilgi-
lerini ÖKC TSM Merkezinin ilgili ekranında yer alan (GİB’in internet sitesinde belirtilen) “YN
ÖKC Yetkili Servis Listesi” ne bilgi girişi yaparak GİB BS’ye bildirirler. 

GİB BS’ye bildirilen yetkili servis elemanlarına ÖKC firmaları tarafından bir tanıtıcı
yetki belgesi verilir. ÖKC firmaları, YN ÖKC’lerin servis hizmetleri kapsamında gerçekleşti-
rilmesi gereken işlemlerin öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesinden yet-
kili servisleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

YN ÖKC’lerin bakım onarım süreleri azami 48 saattir. Cihazların arızalı olduğu dö-
nemlerde yapılan satışlar, Vergi Usul Kanununda yer alan diğer belgeler (fatura, perakende
satış fişi ve benzeri) ile belgelendirilebileceği gibi işletmelerde bulundurulacak diğer YN
ÖKC’ler de kullanılabilir. 

Bu Tebliğin Yürürlük Tarihinden Önce Satışı Yapılan Cihaz Bilgilerinin Kayıt İş-
lemleri

MADDE 10 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce satışı yapılmış olan YN
ÖKC’lere ait “YN ÖKC Kayıt Listesi”, kullanıcı mükelleflere satışı yapılan cihazlara ait kayıt
bilgileri ile “YN ÖKC Aktivasyon Listesi” bu cihazları imal ve ithal eden ödeme kaydedici ci-
haz firmalarınca, 1/3/2016 tarihine kadar bir defada ve toplu olarak ÖKC TSM Merkezlerinin
ilgili ekranlarına girişi yapılarak GİB BS’ye gönderilecektir.

Diğer Hükümler
MADDE 11 – Bu Tebliğe göre GİB BS’ye elektronik olarak gönderilecek bilgilerin

formatı GİB’in internet sitesinde “YN ÖKC Elektronik Kayıt Teknik Kılavuzu” nda belirtile-
cektir.

Cezai Müeyyide
MADDE 12 – Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden ÖKC firma-

ları, bunların servisleri ve YN ÖKC kullanıcısı mükellefler hakkında, işlenen fiilin niteliğine
göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun veya 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin
Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili ceza hükümleri
uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 13 – Bu Tebliğ ile elektronik ortama alınan; 3100 sayılı Kanuna tabi mükel-

leflerin daha önce vergi dairesine gitmek suretiyle gerçekleştirdikleri, ÖKC kullanmakla yü-
kümlü olduklarına dair izin yazısı alma, alınan cihazı vergi dairesine kayıt ettirme, ÖKC levhası
alma, kullanılan cihazın bir başkasına devri veya hurdaya ayrılması gibi nedenlerle kaydını
sildirme, ÖKC satışı yapan kişi veya kuruluşların satış bilgilerini alıcının (müşterinin) kayıtlı
olduğu vergi dairesine ve ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşa gönderme, imalatçı, ithalatçı ve
satıcı firmaların satılan cihazları Bakanlığımıza bildirme işlemleri ile 3100 sayılı Katma Değer
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Ka-
nun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca çıkarılan Genel Tebliğler ile diğer ikincil mev-
zuatın bu Genel Tebliğde yer alan düzenlemelere aykırı olan hükümleri uygulamadan kaldırıl-
mıştır.

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 466)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Ge-

nel Tebliği (Sıra No: 426)'nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburi-

yetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünde yer alan (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e), (f), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri

eklenmiştir.

“c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz-

ları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki

şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

- 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,

- 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,

- 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,

- 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden,

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye Ba-

kanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer

Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Ka-

nunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kay-

dedici Cihazları”  kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mec-

buriyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda

kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak

şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların

kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde enteg-

rasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına

bağlı olmaksızın, 1/1/2017 olarak belirlenmiştir. 

d) Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme

kaydedici cihazlarını bu bölümdeki bentlerde belirtilen tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları

doluncaya kadar kullanabilirler. Bu Tebliğin yayım tarihinden geçerli olmak üzere, belirtilen

tarihlerden önce mali hafızaları dolan mevcut ödeme kaydedici cihazlara yeni malî hafıza ta-

kılmaz ve cihaz Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçeve-

sinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları

almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.”
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“e) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanım mecburiyeti 1/1/2017 tarihinden itibaren başla-

yacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış Yeni Nesil Ödeme

Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

f) 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici

Cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli

yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.

g) 3100 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz

kullanımından muaf tutulanların, muafiyetlerinin devamı süresince Yeni Nesil Ödeme Kayde-

dici Cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

ğ) 3100 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti, yolcu

taşıma bileti düzenleyen veya faaliyetlerinde ihtiyari olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmak

isteyen mükellefler, bu bölümde yer verilen bentlerdeki sürelerden sonra ödeme kaydedici

cihaz kullanmayı tercih edecek olmaları halinde, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak

mecburiyetindedirler.

h) Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan

mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti, Gelir İdaresi Baş-

kanlığınca konuya ilişkin hazırlanacak teknik kılavuz ve mesajlaşma protokolü dokümanlarının

hazırlanarak ilan edilmesi ve zorunluluk başlangıç tarihlerinin Bakanlıkça belirlenmesini mü-

teakip belirtilen tarihlerden itibaren başlayacaktır. 

ı) Mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz alarak kullanmaya başlamalarını ta-

kiben, işletmelerinde mevcut 3100 sayılı Kanuna tabi eski ödeme kaydedici cihazlarını Bakan-

lıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayırma iş-

lemine tabi tutacaklardır.”

Tebliğ olunur. 

—— • ——
Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI

MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ

PARA CEZASI ALT SINIRININ ARTIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/1)

MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Ka-

nunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı,

10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Teb-

liği (Sıra No: 457)’nde tespit edilen 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olan %5,58 (beş

virgül elli sekiz) artış esas alınarak, 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere 17.700 TL

olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/13]
Toplantı Tarihi: 21/12/2015
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca, 660 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, bağımsız denetçi
kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi ve bağımsız denetçilik
sınavı (her bir alan için) 2016 yılında uygulanacak ücretlerin, 30 Aralık 2014 tarihli ve 29221
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden, bağımsız denetçi mühür üc-
retinin de 15 Şubat 2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ücret tarifesi de-
ğiştirilmeden uygulanmasına karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Aralık 2015 

CUMA 
Sayı : 29573 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 

karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 

bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 

veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 

askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 

evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 

bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2013/244 - 2014/636 

Karar Tarihi : 28.11.2014 

Suç : İzin tecavüzü 

Uygulanan K. Md. : As. C.K.nun 66/1-b, TCK'nun 62/1.,63 maddeleri ve 5271 

S.K.'nun 231/5, 7, 8, 10, 11'inci maddeleri. 

Sanık Kimliği : Mesut ALTINÖZ; Zeki ve Zeliha Oğ. 03.11.1991 D.lu, 

HATAY/İskenderun Barbaros Mah. Nfs. Kyt. (TC.Kimlik No: 

26749809094) 

Karar : 10 Ay hapis (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5-8-10. 

maddeleri gereğince (HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA) 

Tanzim Tarihi : 18 Kasım 2015 10904 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/288 

Karar No : 2015/173 

Mahkememizin 21/05/2015 tarih ve 2012/288 Esas, 2015/173 Karar sayılı kararı ile Vergi 

Usul Kanununa Muhalefet suçundan CMK'nın 223/2-b maddesi gereğince beraatine dair karar 

verilen Ali ve Hayriye oğlu, 01/02/1962 Karlıova doğumlu, Bingöl, Karlıova, Tuzluca nüfusunda 

kayıtlı, 21244500514 T.C Kimlik numaralı olan HASAN AKBABA'nın bildirdiği adresinin 

yetersiz olması nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaĢılamadığı 

anlaĢılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Kararın katılan vekili Av. Timuçin ÜZEL tarafından temyiz edildiğinin de ĠLANINA,  

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının kamu üzerinde bırakılmasına, 

Ġlan olunur. 10685 

————— 

Esas No : 2015/473 

Karar No : 2015/333 

Mahkememizin 12/11/2015 tarih ve 2015/473 Esas, 2015/333 Karar sayılı kararı ile 

Kullanmak Ġçin UyuĢturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 5237 

Sayılı Türk Ceza Kanunun 191/1, 62, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile 

cezalandırılmasına, CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 

CMK'nın 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, denetimli 

serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına yer olmadığına, CMK 231/10 md uyarınca denetim süresi 

içinde kasten yeni bir suç iĢlenmediği takdirde hükmün ortadan kaldırılarak davanın düĢmesine 

karar verilmesine, CMK 231/11 md uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç iĢlemesi 

halinde mahkemece hükmün açıklanmasına, CMK 231/12 md uyarınca hükmün açıklanmasının 

geri bırakılması kararına itiraz edilebileceğine, sanığın sebebiyet verdiği yargılama gideri 

olmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilen Said ve Amina oğlu, 

1967 Ruanda doğumlu, Ruanda Uyruklu olan ALĠ NANDISHA'nın bildirdiği adresinin yetersiz 

olması nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaĢılamadığı anlaĢılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin karar kesinleĢtikten sonra Sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 10684 

—— •• —— 
İstanbul 5. Çocuk Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/645  

Karar No : 2014/374 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tehlikeli Maddeleri Ġzinsiz Olarak Bulundurma veya 

El DeğiĢtirme, Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 01/07/2014 tarihli ilamı ile 314/2, 174/1, 152/1.a maddesi gereğince cezası ile 

cezalandırılan Mehmet ġafi ve Firyaz oğlu, 29/12/1989 doğumlu, Diyarbakır, Kulp, Kayahan 

mah/köy nüfusuna kayıtlı BOZAN MĠNTAġ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri 

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 

karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR. 10683 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

NĠġASTA ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 50.000 Kg NiĢasta alımı kapalı zarf ile teklif 

alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 07.01.2016 PerĢembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 07.01.2016 PerĢembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

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 11642/1-1 

—— • —— 

PERSONEL TAġIMA HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı için ―Personel TaĢıma Hizmeti‖ ilanen ihale edilerek kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar 45.000,00 TL (kırkbeĢbinTürkLirası) geçici teminatı da teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/Ġstanbul‖ adresindeki 

Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir. Ġdari ve Teknik ġartnamelere 

―www.kizilay.org.tr/ihale ilanları‖ adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 19 OCAK 2016 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Ġdari ĠĢler Birimi Evrak Servisine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 20 OCAK 2016 saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 11656/1-1 
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KARA ARAÇLARI SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan aĢağıda cinsi ve 

özellikleri belirtilen kara araçları belirtilen ihale gün ve saatlerinde teklif alma usulüyle ayrı ayrı 

ihale edilerek satılacaktır. 

 

CĠNSĠ VE ÖZELLĠĞĠ: ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ: 

1984 model Fargo 350 kamyon 11.01.2016 Saat: 10.00 

1999 model Magirus minibüs 80 S 5.5 11.01.2016 Saat: 11.00 

2000 model Fiat Ducato kamyonet 11.01.2016 Saat: 14.00 

2000 model Ford transit diz. Kamyonet 11.01.2016 Saat: 15.00 

2000 model Ford transit diz. Minibüs 11.01.2016 Saat: 16.00 

2002 model Ford transit çift kabin kamyonet 12.01.2016 Saat: 11.00 

2005 model Ford transit 3500 M kamyonet 12.01.2016 Saat: 14.00 

2008 model Wolksvagen Transporter Caravella minibüs 12.01.2016 Saat: 15.00 

2010 model Toyota Avensis 2.0 Premium Multidrive 12.01.2016 Saat: 16.00 

 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Ġhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler araçlara ait her bir Ģartnameyi 20,00.- TL karĢılığında yukarıda belirtilen 

adresten temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80 11659/1-1 

—— • —— 

900 TON ASETĠK ASĠT SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

ĠĢletme Müdürlüğü ihtiyacı için 900 ton asetik asit AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile 

satın alınacaktır. 

ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden 

200 TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 

5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere Ģartname kargo ile gönderilecektir ve bu 

konuda 0272 612 6662 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

Ġhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve Ģartlar Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

Ġhale tarihi 14 Ocak 2016 PerĢembe günü Saat 14.00 olup; Ġsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı 

zarf içindeki teklif mektuplarını AAF ĠĢletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu Ġhale Toprak Mahsulleri Ofisi Ġhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 11598/1-1 
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TIBBĠ ATIKLARIN TOPLANMASI - TAġINMASI, STERĠLĠZASYON TESĠSĠ ĠNġAA 

EDĠLEREK TIBBĠ ATIKLARIN STERĠLĠZE EDĠLDĠKTEN SONRA BERTARAF 

EDĠLMESĠ VE AMACI DOĞRULTUSUNDA 10 YIL SÜREYLE 

ĠġLETME HAKKI KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Erzincan Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ, YERĠ VE SÜRESĠ: 

Kentimizdeki tüm tıbbi atıkların, 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığına ve 

çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taĢınması ve tıbbi atık sterilizasyon tesisi inĢa edilerek, 

tıbbi atıkların sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi ve amacı doğrultusunda 10 yıllık süreçte 

120 (Yüz Yirmi) ay süre için; aylık kira bedeli üzerinden idareye verilecek, aylık %10 (Yüzde 

On) ciro payının artırımı Ģeklinde Erzincan Belediyesi Encümenince 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu hükümleri çerçevesinde 35/a Kapalı Teklif artırma Usulü ile yapılacaktır. 

Tesisin kurulacağı alan; Erzincan Ġli, Çağlayan yolu 7. Km Bey Bağı Mah. 367 ada 20 

parselde bulunan Erzincan belediyesine tahsisli 1000 m2 yüzölçümlü taĢınmazdır. 

2 - ĠHALE ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA 

ALINACAĞI: 

Ġhale Ģartname ve ekleri; Erzincan Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğünden mesai 

saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir veya 250,00 TL (Ġki Yüz Elli Türk Lirası) bedelle 

temin edilebilir. 

3 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH VE SAATTE VE HANGĠ USULLE 

YAPILACAĞI: 

Ġhale Belediye Encümenince 12.01.2016 Salı günü ve saat 10:00’da ERZĠNCAN 

BELEDĠYESĠ Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 35/a maddesine 

göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Ġstekliler Tekliflerini, aylık cirodan verilecek % oran 

bedeli üzerinden geçerli en yüksek aylık ciro % oran bedeli teklifini veren isteklinin teklifinin 

altında olmamak üzere; oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi isteklilerden yazılı 

teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. 

Komisyon, uygun gördüğü her aĢamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son 

tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 

tespit edilecektir. 

4 - TAHMĠN EDĠLEN BEDEL ve GEÇĠCĠ TEMĠNAT MĠKTARI: 

Tahmin edilen bedel: 

Yatırım maliyeti 1.591.666,67- TL (Bir Milyon BeĢ Yüz Doksan Bir Bin Altı Yüz AltmıĢ 

Altı Türk Lirası AltmıĢ Yedi KuruĢ) 

10 Yıl (120 Ay) tahmini kira bedeli: 120.000,00- TL (Yüz Yirmi Bin Türk lirasıdır.) 

1.591.666,67 TL + 120.000,00 TL = 1.711.666,67 TL (Bir Milyon Yedi Yüz On Bir Bin 

Altı Yüz AltmıĢ Altı Türk Lirası AltmıĢ Yedi KuruĢdur.) 
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Geçici Teminat Miktarı: 

Yatırım maliyeti ile 10 yıllık tahmini kira bedeli toplamının %3 ü oranında alınacaktır. 

1.711.666,67 TL X 0.03 = 51.350,00 TL (Elli Bir Bin Üç Yüz Elli Türk Lirasıdır.) 

5 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI: 

Ġhaleye katılacak gerçek - tüzel kiĢi veya kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

B. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek, 

C. Bu Ģartnamenin 5. Maddesindeki miktar kadar geçici teminatı yatırmıĢ olmak, 

D. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belge 

I. Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belge, 

II. Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair 

belge. Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel kiĢiliğin 

bulunduğu ülkedeki konsolosluğu veya Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması 

gerekir. 

III. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

biri’nin I ve II deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

E. Ġmza sirkülerini vermesi; 

I. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküler 

II. Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

Ģubesi bulunmayan tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

III. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin I ve II deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

F. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢ ĠĢlerince Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gereklidir.) 

G. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartnameye ekli örneğine uygun olarak 

ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesini vermesi (Ġhale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesine Ģahsen veya vekil tayin edecekleri kiĢiler 

vasıtasıyla imzalarlar). 

H. ġartnamenin madde 8.2. DıĢ zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar. 

Ġ. Ġstekli firmanın iĢ durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını, 2886 sayılı yasaya göre cezalı 

olmadığına dair beyanlarını ve ERZĠNCAN BELEDĠYESĠ baĢta olmak üzere benzer kuruluĢlarla 

ĠHTĠLAFLI OLUP, OLMADIĞI varsa açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı 
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J. Ġstekli firma idari Ģartnamenin madde1.4. madde1.5. madde 1.6. belirtilen belgeleri 

sunacaktır. 

K. Ekonomik ve mali yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler; Bankalardan temin edilecek belgelerde Toplam yatırım tutarının %25’inden az olmamak 

üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamıĢ nakit kredisini 

veya kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya 

yabancı bankalardan alınacak belge verilecektir. Yatırım maliyetini %25’i yüklenicinin uygulama 

projesini idareye sunması ve idarenin kabulüne kadar Bankada bloke edilecektir. Bu bloke 

idarenin bankaya yazısı ile ortadan kalkacaktır. 

L. Ġstekli bahse konu iĢ ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini 

doldurmamıĢ, Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN 

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır. CE standartlarına göre üretilen 

cihazların, üretici ISO 9001:2008 ve 14001:2004 kalite sistemine göre sertifikalandırılmıĢ olması 

gerekir. Ġstekli üretici firmanın tıbbi atık sterilizasyon cihazları ürettiğini belgelendirecek ISO 

9001:2008 ve ISO 14001:2004 kalite belgesi, CE belgesi ve kapasite raporu ihale teklif zarfında 

teklifle beraber sunmalıdır.  Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen 

belgelendirme kuruluĢları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma 

AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme 

kuruluĢları tarafından düzenlenmesi zorunludur. 

M. Ġstekli firmanın en az 1 yıl insan ve çevre sağlığı açısından uğraĢ verdiğini belgelemesi 

gerekmektedir. 

N. Ortak giriĢimlerde, ortakların her biri L ve M maddelerindeki belgeleri ayrı ayrı 

sunacaklardır. 

O. Teklif Mektubu ekinde proses projesi istekli firmalar tarafından sunulacaktır. 

P. Tıbbi atık toplama, taĢıma ve sterilizasyonu yaptığına dair ilgili kurumlardan alınmıĢ 

referans yazıları. 

Q. Ġstekli firma Tıbbi atık toplama- taĢıma iĢi için; Teknik ġartnamenin 4. maddesinde 

belirtilen personel ve araçları bulunduracağına dair taahhütname verecektir. 

6 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ: 

Teklifler 12.01.2016 Salı günü saat 09:30’a kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında 

Erzincan Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü ihale servisine verilecektir. Posta ile yapılan baĢvurular 

kabul edilmeyecektir. 

Erzincan Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü ihale servisine verilen teklifler geri alınamaz. 

Saat ayarında posta, telgraf, telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin 

saat ayarı esas alınır. 

Ġlan olunur. 11615/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul ili, Silivri Ġlçesi, Kadıköy Köyü, TavĢantepe Mevkiinde bulunan 7 pafta, 261 

(20.100 m2), 262 (7.600 m2) ve 2451 (52.380 m2) parsel nolu toplam 80.080 m2 yüzölçümlü 

parsellerin satıĢı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

36. maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 19/01/2016 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır. 

Ġhale, Karayolları Genel Müdürlüğünün Ġnönü Bulvarı No: 14 (D Blok 1. Kat No: 115 Nolu Oda) 

Yücetepe/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

Ġhale dokümanı ile birlikte; satıĢı yapılacak taĢınmazlara ait resim ve kuĢ bakıĢı 

görünüĢler Karayolları Genel Müdürlüğünün (D Blok 1. Kat 113 No lu Oda) Ġnönü Bulvarı No: 

14 Yücetepe/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebileceği gibi; ihale Ģartnamesi 

aynı adresten 280 TL. karĢılığı satın alınabilir. Ġhale dokümanı www.kgm.gov.tr internet 

adresinde de görülebilir. TaĢınmazların tahmin edilen bedeli 2.802.800 TL. ve geçici teminat 

miktarı 84.084 TL’dir. 

Ġhaleye Katılmak Ġsteyen Ġstekliler; AĢağıdaki belgeleri ihalede vereceklerdir: 

A - Yasal yerleĢim yeri sahibi olmaları, 

B - Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, 

C - Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

Ç - TüzelkiĢi olunması halinde, tüzelkiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir kuruluĢtan, 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzelkiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi, 

D - Ġmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b) TüzelkiĢi olması halinde, tüzelkiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzelkiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Ġstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, noter tasdikli vekaletname ile 

vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

F - Bu ilanda yazılı miktarda geçici teminat vermesi, 

G - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde noter onaylı ortak giriĢim beyannamesi, 

H - Teklif mektubu, 

I - Bu iĢe ait Ģartnamenin her sayfasının imzalanması, ilgili yerlerinin doldurulması ve 

onaylanması, 

J - Özel hukuk tüzel kiĢilerinin, yukarıda belirtilen Ģartlara ilaveten, Ġdare merkezlerinin 

bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından 

yahut benzeri mesleki kuruluĢtan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ sicil kayıt belgesi ile tüzel 

kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile tam yetkili 

olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; 

Kamu tüzel kiĢilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen Ģartlara ilaveten tüzel kiĢilik adına 

ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğunu gösterir 

belgeleri ihalede vermesi gerekmektedir. 

Teklifler, ihale saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğünün (D Blok 1. Kat 117 No lu Oda) 

Ġnönü Bulvarı No: 14 Yücetepe/ANKARA adresine teslim edilecektir. Postada meydana 

gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Duyurulur. 11596/1-1 
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KĠRA KARġILIĞI YAPIM MODELĠ ĠLE TĠCARET, YURT VE EĞĠTĠM TESĠSLERĠ  
YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kütahya Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyetleri Belediyemize ait, aĢağıda açıklamaları ile birlikte yer alan taĢınmazlar, 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereğince ―Kapalı Teklif Usulü‖ ihaleye 
konulmuĢtur. 

i. Ġhale Tarihi/Günü : 12 Ocak 2016/Salı 
ii. Ġhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat: 5) 
a) Servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3398 ada, 1 parsel numaralı taĢınmazın üzerine (Servi 

Katlı Otopark) ―Birinci bodrum,1,2 ve teras katın yurt binası‖ Kira KarĢılığı Yapım Modeli ile 
Ticaret, Yurt ve Eğitim Tesisleri yapımı ve -25- yıllığına iĢletilmesi iĢi, 

i. Artırıma Konu olan Aylık  
   Muhammen Bedel : 3.000,00 TL (K.D.V. hariç) 
(ĠnĢaat süresince (18 ay) Aylık Kira Bedeli: KDV Hariç 1.000,00 TL olarak sabit kalacak 

olup; Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli 
aylık olarak -1- yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE -bir önceki yılın aynı 
ayına göre değiĢim oranı- oranında arttırılacaktır.) 

ii. Geçici Teminat Bedeli : 27.000,00 TL 
iii. Özel Teminat Bedeli : 100.000,00 TL 
iv. Ġhale Saati : 14:00 
b) Ġnköy Mahallesi, 21.N.II-21.N.III pafta, 5305 parsel numaralı taĢınmazın üzerine (Ġmar 

planında Oto Terminal Alanı - Oto Terminal Ġlave Tesisleri Alanı - Oto Terminal Otel Bölümü 
olarak ayrılmıĢtır.) Kira KarĢılığı Yapım Modeli ile en az 300 yataklı Terminal Otel yapımı ve -
29- yıllığına iĢletilmesi iĢi, 

i. Artırıma Konu olan Aylık  
   Muhammen Bedel : 5.000,00 TL (K.D.V. hariç) 
(ĠnĢaat süresince (36 ay) Aylık Kira Bedeli: KDV Hariç 1.000,00 TL olarak sabit kalacak 

olup; Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli 
aylık olarak -1- yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE - bir önceki yılın aynı 
ayına göre değiĢim oranı- oranında arttırılacaktır.) 

ii. Geçici Teminat Bedeli : 52.200,00 TL 
iii. Özel Teminat Bedeli : 50.000,00 TL 
iv. Ġhale Saati : 14:10 
2 - Ġhalelere katılacaklardan istenen belgeler (Ġhaleye girebilme Ģartları): 
a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi, 
c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir Ģekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 
d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmıĢ belge, 
e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmıĢ belge, 
f) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 
g) Ġhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmıĢ belgenin aslı, 
h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi, 
i) Bu ihaleye katılacak olanların Ģirket olması halinde, Ģirketi temsil etme yetkisi ve 

yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (son 3 yıl) 
j) Bir baĢkası adına iĢtirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini, 
k) Geçici Teminatını ve Özel Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu 

(süresiz) aslı, 
i) Ġhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 

12.Ocak.2016 tarihinde 14:00’a kadar Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Encümen Kalem ġefliğine (Belediye 
Hizmet Binası 5. Kat) teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Belediye Encümeni 
huzurunda zarflar açılacaktır. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana 
gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı 
esas alınır. 

Daha fazla bilgi almak ve Ģartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde 
Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) 
müracaatları ilan olunur. 11592/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK (735 TON) NORMAL KALKER TAġTOZU ALIMI  

4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı MithatpaĢa Mahallesi 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 94 - 259 47 97  

  Fax: 0 372 253 12 73 - 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

 2 - Ġhale konusu iĢin nev’i     Malzemenin Cinsi: Miktarı/Kg: 

  a) Niteliği, türü ve miktarı        1-Normal Kalker taĢtozu 735.000 

b) Teslim yeri : Malzemelerin teslim yeri ilgili Müessese veya 

ĠĢletme Müdürlüğü Ambarlarıdır. 

c) Teslim tarihi : Malzemelerin teslimi sipariĢ tarihinden itibaren 

baĢlamak üzere takvim günü olarak partiler halinde 

teknik Ģartnamemizdeki temrin planına göre 

yapılacaktır. Firmalar 1. Parti teslim süresi için 

alternatif teklifte bulunabilirler. Malzemelerin 

ihtiyaç birimlerine göre dağılımı Teknik 

Ģartnamedeki termin programında belirtilmiĢ olup 

faturalar bu dağılıma göre kesilecektir. BoĢaltma 

firmaya ait olacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 11.01.2016 Pazartesi - saat: 15.00 

c) Dosya no : 1512059 

d) Ġhale kayıt no : 2015/178392 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: Ġdari ġartnamemizin 

7.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġhale Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile 

buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġhale Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Ġhale Ġdari Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ ortaklığı 

beyannamesi ile idari Ģartnamenin 15 inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif 

veremez. 

j) Ġdari Ģartnamemizin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler  

Firmalar teklifleriyle birlikte Resmi Kurumdan aldıkları kimyasal analiz ve elek analiz 

raporlarını vereceklerdir. 

6 - Ġhale, bu ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 20,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.01.2016 Pazartesi - saat: 15:00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Ġdari Ģartnamemizin 58. maddesine istinaden Kısmi teklif verilemeyecektir. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

14- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

15 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 11562/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK 1250 M3 FENOLĠK REÇĠNE KÖPÜK ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2015/179044 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satınalma Daire BaĢkanlığı  ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 94 – 84  

  Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@ taskomuru.gov. tr. 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i : Malzemenin Cinsi -  Miktarı: (Çift) 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- Fenolik reçine köpük temini 1250 M3 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm iĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi : SipariĢe bağlandıktan sonra TTK’ nın talebine 

müteakip en geç 15 gün içinde min. 100 m3 lük 

partiler halinde teslim edilecekir. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 18.01.2016 Pazartesi – Saat 15:00  

c) Dosya no : 1517060 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4- 1- Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile 

buna iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ġhale Ġdari ġartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġhale Ġdari ġartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 16'ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 
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k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4-3- Antistatik özelliği için uluslararası akredite edilmiĢ kuruluĢlardan alınmıĢ test 

belgeleri vereceklerdir. Firmalar yanma özelliği tayinini uluslararası akredite bir laboratuvar 

tarafından veya resmi kurumdan güncellenmiĢ yeni tarihli (2015) LOI testi yaparak 

belgelendirecektir. 

- Firmalar tekliflerinde sıvı köpük malzemesi teklif edeceklerdir. Toz köpük malzemesi 

teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi 

standart dokümanlarla teyit edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5- 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5- 2- Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası, ABD Doları veya Euro olarak vereceklerdir. 

5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.  

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/ Ankara görülebilir ve Ģartnameler 50,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18.01.2016 Pazartesi – Saat 15:00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilemeyecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 11591/1-1 
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154 kV 27 ADET ENERJĠ ĠLETĠM HATTINA AĠT PERĠYODĠK KONTROL, BAKIM, 

ONARIM VE ARIZA GĠDERME HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 16. Bölge Müdürlüğünden: 

 BATMAN 

154 kV 27 ADET ENERJĠ ĠLETĠM HATTINA AĠT PERĠYODĠK KONTROL, BAKIM, 

ONARIM VE ARIZA GĠDERME HĠZMET ALIMI YOLU ĠLE YAPTIRILMASI ĠġĠ TEĠAġ’IN 

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU’NUN 3/G MADDESĠ UYARINCA YAPACAĞI MAL 

VE HĠZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USÜLLERE DAĠR 

YÖNETMELĠĞĠ 19 UNCU MADDESĠNE GÖRE AÇIK ĠHALE USÜLÜ ĠLE ĠHALE 

EDĠLECEKTĠR. ĠHALEYE ĠLĠġKĠN AYRINTILAR AġAĞIDA YER ALMAKTADIR. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/180022 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : BATI RAMAN YOLU 2.KM. P.K.: 50 0   72070 - 

BATMAN MERKEZ/BATMAN 

b) Telefon ve faks numarası : 4882150408 - 4882150412 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : nuri.yildiz@teias.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin niteliği, 

     türü ve miktarı : 154 kV 27 ADET ENERJĠ ĠLETĠM HATTINA 

AĠT PERĠYODĠK KONTROL, BAKIM, ONARIM 

VE ARIZA GĠDERME HĠZMET ALIM YOLU 

ĠLE YAPTIRILMASI (ENHĠB/2.16.1. Grubu 

ENHĠB/2.16.2. Grubu) 

 

E.N.H.Ġ.B./11.16.1. 

(1. GRUP) 

DĠYARBAKIR 3 - KARAKAYA HES 95,055 Km 

DĠYARBAKIR 3 - ERGANĠ ÇĠM 47,054 Km 

MADEN - ERGANĠ ÇĠM 13,165 Km 

ERGANĠ ÇĠM - KRALKIZI HES 27,378 Km 

KRALKIZI HES - DĠCLE HES 19,114 Km 

LĠCE - BĠNGÖL 37,746 Km 

LĠCE - SĠLVAN 68,583 Km 

KRALKIZI HES - DĠYARBAKIR 3 38,234 Km 

KULP HES - LĠCE 41,526 Km 

ÇAĞ - ÇAĞ - KIZILTEPE 60,146 Km 

PS4 - ÇAĞ - ÇAĞ 27,256 Km 

 
  

 
  

E.N.H.Ġ.B./11.16.2. 

(2. GRUP) 

DĠYARBAKIR 3 - DĠYARBAKIR 4 14,15 Km 

DĠYARBAKIR 3 - DĠYARBAKIR 2 (HAT 1) 12,817 Km 

DĠYARBAKIR 2 - DĠYARBAKIR 3 (HAT 2) 12,270 Km 

DĠYARBAKIR 2 - DĠYARBAKIR 3 (HAT 3)  12,194 Km 

DĠYARBAKIR 2 - BĠSMĠL 2  54,809 km 
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E.N.H.Ġ.B./11.16.2. 

(2. GRUP) 

DĠYARBAKIR 2 - DĠYARBAKIR 1  20,669 Km 

DĠYARBAKIR 2 - BĠSMĠL 1 54,534 Km 

BATMAN 2 - BĠSMĠL 1 51,993 Km 

MAZIDAĞI - MARDĠN 2 28,250 Km 

BĠSMĠL 2 - PS4 83,992 Km 

MARDĠN 1 - MARDĠN ÇĠMENTO 12,283 Km 

PS4 - PS3/A 35,307 Km 

PS3/A - CĠZRE 36,000 Km 

MARDĠN ÇĠM - PS4 56,183 Km 

DĠYARBAKIR 1 - MAZIDAĞI 44,033 Km 

MARDĠN 1 - MARDĠN 2 10,474 Km 

 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü/BATMAN 

b) Tarihi ve saati : 07.01.2016 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) 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) Bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu ġartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Ġdarenin 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 
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g) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

a) ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. 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 (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.‖ 

4.2. EKONOMĠK VE MALĠ YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER VE BU BELGELERĠN 

TAġIMASI GEREKEN KRĠTERLER: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
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b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER VE BU 

BELGELERĠN TAġIMASI GEREKEN KRĠTERLER 

4.3.1. Ġstekliler aĢağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. Ġsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Ġletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beĢ) yıl içinde kamu veya özel 

sektörde tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu‖na göre 

çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip ġefi, Hatçı) elemanların puanlarının 

toplamı Gruptaki Ġletim Hatları bazında asgari 60 (altmıĢ) puanı sağlaması Ģarttır. Aksi halde o 

grup için Ġstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıĢtırmayı taahhüt ettiği 

eleman puanları Ek’teki ―ĠĢletme Elemanları Puan Tablosu‖na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen 

her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

Ġhale konusu hizmetin gerçekleĢtirilmesi için çalıĢtırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 

 

E.Ġ. HATTI GRUBU ĠÇĠN PERSONEL SAYISI 
HAFTALIK ÇALIġMA 

SAATĠ 

ĠĢletme Teknisyenleri 5 5x45=225 

Grup Mühendisi 1 1x45=45 

 

4.3.2. ĠĢ Deneyim Belgesine ĠliĢkin Temel Kriterler: 

Ġstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla ĠĢ Deneyim 

Belgesinin tutarının, toplanması ile oluĢan bedel dikkate alınmaz. 

ĠĢ Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler dıĢındaki aday 

veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. ĠĢ 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kiĢiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kiĢilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 
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bir yıldır tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; ĠĢ Bitirme Belgesi, ĠĢ Denetleme ve ĠĢ Yönetme Belgeleridir. 

4.3.3. Ġhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden ĠSO 9001 - 2008 ―Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iĢ ve benzer iĢler‖ konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Benzer iĢ olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya 

onarımı iĢlerinden herhangi biri kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL 

(ĠKĠYÜZELLĠTÜRKLĠRASI) karĢılığı doküman bedelini Ġdaremiz hesabı olan Ziraat Bankası 

Batman Merkez ġubesi nezdindeki TR15 0001 0005 5737 7120 44 6041 iban nolu hesaba 

yatırarak banka dekontu ile birlikte Satınalma ve Ticaret ġefliğinden (CD halinde) satın alınabilir. 

Ġhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 275,00 TL (ĠKĠYÜZYETMĠġBEġTÜRKLĠRASI) 

doküman bedelini Ziraat Bankası Batman Merkez ġubesi nezdindeki TR15 0001 0005 5737 7120 

44 6041 iban nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese 

posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı hiçbir Ģekilde 

Ġdare sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak 

kabul edilecektir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEĠAġ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ BATMAN 

Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Teklifler grup bazında verilecektir. (verilen teklif o grupta yer alan iletim hatlarının 

tamamı içindir. Grup bölünemez.) 

Ġstekliler her grup için ayrı ayrı olmak üzere birden fazla grup için teklif verebilecektir. 

(yani sadece bir grup için teklif verilebileceği gibi her iki grup için de ayrı ayrı teklif verilebilir.) 

Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı 

teklife sahip istekliye ihale edilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

14 - ĠĢin süresi: 365X3= 1095 (BindoksanbeĢ) takvim günüdür. 

15 - Ġhale konusu hizmetin yapılacağı yer: Batman, Diyarbakır, Bingöl, Mardin ve Ġlçeleri 

16 - Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

17 - Fiyat farkı hesaplanacaktır. 11587/1-1 
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MUHTELĠF ARAÇ VE MUHTELĠF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DURUMU ĠTĠBARIYLA ĠHTĠYAÇ FAZLASI OLAN 

AġAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELĠF ARAÇLAR VE MUHTELĠF HURDA 

MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLĠF ALINARAK ĠHALE SURETĠYLE AġAĞIDA 

BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SATIġA ARZ EDĠLMĠġTĠR. 

ARAÇLAR TRAFĠĞE TESCĠL EDĠLEBĠLĠR. ASKERĠ BOYA RENGĠ (HAKĠ) ĠLE 

TRAFĠĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERĠ BOYA RENGĠ BĠR BAġKA RENK ĠLE 

DEĞĠġTĠRĠLECEKTĠR. YURTDIġINA SATILAMAZ. BĠR AY ĠÇERĠSĠNDE TRAFĠĞE 

TESCĠL ETTĠRĠLECEKTĠR. SATILAN ARAÇLARIN TESLĠMATLARI, KARAYOLLARI 

TRAFĠK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHĠLĠNDE YAPILACAKTIR. 

MUHTELĠF Ġġ MAKĠNESĠ VE MUHTELĠF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, DĠZEL 

VE BENZĠNLĠ MOTOR, KOMPRESÖR, JENERATÖR, ELEKTRĠK ELEKTRONĠK 

MALZEME, MUHTELĠF ALÜMĠNYUM, PASLANMAZ, MOTORSĠKLET VE BĠSĠKLET, 

TEZGAH, ELEKTRĠK MOTORLARI, PĠK, SU POMPASI, ÇAMUR POMPASI, SIVI 

NĠTROJEN TANKI, KAYNAK MAKĠNASI VE KAYNAK JENERATÖRÜ, ĠNġAAT DEMĠRĠ, 

YAĞLI TĠP TRAFO, HALAT SARMA MAKARASI, SÖKÜMÜ EKONOMĠK OLMAYAN 

DEMĠR ÇELĠK MALZEME, KLĠMA VE SOĞUTUCU, PALET VE PALET ZĠNCĠRĠ, 

REDÜKTÖR, DEMĠR ÇELĠK TEL, TRAFO KESĠCĠ VE AYIRICI, TOPRAK VE TABAN 

ARTIĞI (HARFĠYAT TOPRAĞI) MALZEME, DEMĠR ÇELĠK TANK KAZAN, AKÜ, PRES 

PAKETLĠK DEMĠR ÇELĠK, GEMĠ, KABLO KILIFI, PÜSÜS, AHġAP, KAĞIT, ALKATEL 

TOZ PLASTĠK, KALIN ÇĠNKO OKSĠT TOZU, KENDĠR HALAT, DEMĠR ÇELĠK LASTĠK 

AKUPLELĠ PAD VE TANK MĠLĠ, KARAVAN, GEMĠ ÇAPA VE ZĠNCĠRĠ, KURġUN, TIR 

YER DORSESĠ, BANDAJ TEKER MĠLĠ, SONDAJ BORUSU, ATELYE ARTIĞI MALZEME, 

DEMĠR ÇELĠK PARA KASALARI, I, U DEMĠR, PĠRĠNÇ ġERĠT ARAĠġĠ VB. HURDALARI. 
 

ĠHALE TARĠHĠ ĠHALE SAATĠ ĠHALE YERĠ 
05 OCAK 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 
12 OCAK 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 
15 OCAK 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 

19 OCAK 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 
26 OCAK 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

ġartnameler, Ankara MKE Hurda ĠĢletmesi Pazarlama ve SatıĢ Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/ĠZMĠR ve Seymen/ĠZMĠT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLĠFLER EN GEÇ YUKARIDA BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA ĠġLETMESĠ PAZARLAMA ve SATIġ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERĠLMĠġ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununda belirtilen kapsam ve Ģekle 

uygun olacaktır.  

ĠĢletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniĢ bilgi için aĢağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07/175-174 

ALĠAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126  

 11597/1-1 
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—— • —— 

LOKOMOTĠF MAKĠNĠST KABĠN KLĠMALARI BAKIM-ONARIMI YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/178590 

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 ĠĢin Niteliği, 

     Türü ve Miktarı : 93 adet lokomotif makinist kabin klimaları bakım-onarımı 

teknik Ģartnameye göre yaptırılacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 11/01/2016 - 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 

11/01/2016 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. 11536/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Turizm Destekleme ve Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Fatma ġAHĠN, Eyüp BARTIK, Fikret Murat TURAL, Abdulkadir 

ÇIKMAZ, Gaziantep Sanayi Odası, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Gaziantep Ticaret Borsası 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: GAZĠANTEP 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Gaziantep 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.11.2015 tarihli ve E: 2015/336, K: 2015/892 sayılı 

kararı. 

VAKFIN AMACI: Yasal izinleri alarak Gaziantep ve çevresindeki illerin turizm 

potansiyelini arttırmak, turistik ve kültürel değerlerini korumak, geliĢtirmek, Gaziantep ve 

çevresindeki illeri ulusal ve uluslararası düzeyde turistik, kültürel, gastronomik açılardan 

tanıtmak, kentlerin tanıtımına iliĢkin politikalar oluĢturmak, uygulamak, kongre turizmini 

geliĢtirmek, bu konularda baĢarıyı sağlayacak turizm eğitiminin oluĢması için kısa ve uzun vadeli 

turizm eğitiminin politikasının tespit ve planlanmasının yapılmasını sağlamak, bu plana uygun 

programların tespitini ve her kesim ve kademede uygulanmasını gerçekleĢtirmek, kamuoyu 

eğitiminden hizmet personeli, yönetici ve eğitici eğitimine kadar bir bütün olan turizm eğitimini 

geçerli her yöntem ve vasıta ile yapmak ve yapılmasını sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000.00. TL. (YetmiĢbinTürkLirası) dır. 

YÖNETĠM KURULU: Fatma ġAHĠN, TÜRSAB, Eyüp BARTIK, Fikret Murat TURAL, 

Abdulkadir ÇIKMAZ, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Sanayi Odası 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın mal varlığı 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 11649/1-1 

————— 

Karadenizliler Eğitim Kültür Sağlık ve Çevre Vakfı, Ġzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

12/11/2015 tarihinde kesinleĢen 02/09/2015 tarihli ve E: 2014/366, K: 2015/284 sayılı kararına 

istinaden dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 11650/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

43500 ada 2 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği, Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11653/1-1 

————— 

1/1000 ölçekli 7064 ada 1, 2, 3 ve 8 parsele iliĢkin uygulama Ġmar Planı değiĢikliği 

Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11654/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

TġFAġ Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığında görevlendirilmek üzere 8. Derece 

Kadroya 6 MüfettiĢ Yardımcısı alınacaktır. 

ÖNEMLĠ NOT: ÖzelleĢtirme Programında bulunan TeĢekkülümüzün ÖzelleĢtirilmesi 

halinde 08.10.2007 tarihinden önce TeĢekkülde memur ve sözleĢmeli personel olarak intisap eden 

ve kesintisiz olarak görevlerine devam eden adaylar dıĢındakilerin 4046 Sayılı Kanunun 22. 

Maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmamaktadır. Bu sebeple sınavı 

kazanarak MüfettiĢ Yardımcılığına atanan kiĢilerin de TeĢekkülün özelleĢtirilmesi halinde diğer 

kurumlara nakil hakkı bulunmayacak olup, adayların bu hususa dikkate almaları gerekmektedir.  

GiriĢ sınavı ile ilgili hususlar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

A) Sınav Tarihi ve Saati: Yazılı sınav 30 Ocak 2016 tarihinde 09:30 - 16:30 saatleri 

arasında yapılacaktır. 

B) Sınav Yeri: TġFAġ Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Ankara ġeker 

Fabrikası Etimesgut Tesisleri Sinema Salonu 

C) Sınava Katılma ġartları: 

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak, 

2) Sınavın yapıldığı (30 Ocak 2016) tarihte 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

3) Ġktisadi ve Ġdari Bilimler, Ġktisat, Siyasal, Hukuk Fakülteleri veya muadili yerli ve 

yabancı fakültelerden birini bitirmiĢ olmak, 

4) ÖSYM tarafından 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının 

birinden A Grubu KPSSP 35 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almıĢ ilk 120 aday içerisinde 

bulunmak (Sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranların sayısının 120 

kiĢiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan baĢlamak üzere ilk 120 aday giriĢ 

sınavına alınacak olup 120. aday ile eĢit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır), 

5) Sağlık durumları her türlü iklimde görev yapmaya, çeĢitli yolculuk Ģartlarında 

çalıĢmaya elveriĢli olmak, 

D) Sınav BaĢvurusu ve Sınav GiriĢ Belgesi 

Sınav baĢvuruları, sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden 

günden baĢlayarak 20 Ocak 2016 günü mesai saati sonuna kadar TġFAġ Genel Müdürlüğü TeftiĢ 

Kurulu BaĢkanlığı Ankara ġeker Fabrikası Tesisleri Etimesgut/ANKARA adresine Ģahsen veya 

posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonraki baĢvurular dikkate alınmayacaktır. "TġFAġ Genel 

Müdürlüğü MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavı BaĢvuru Formu" yukarıda belirtilen adresten 

alınmak veya www.turkseker.gov.tr adreslerinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. 

Zamanında yapılmayan ve eksik belge ve bilgi ile yapılan baĢvurular iĢleme konulmayacaktır. 

E) Yazılı sınavın Ģekli ve konuları: 

Sınavlar duyurulan yer, gün ve saatte baĢlatılır. Önceden saptanan sürede bitirilir. 

Yazılı sınavın konuları aĢağıda belirtilmiĢtir. 

1) Ticari ve Sınai Muhasebe (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bilanço Analiz ve 

Teknikleri, Ticari Hesap ve Rasyolar) 

2) Ġktisat (Mikro Ġktisat, Makro Ġktisat ve ĠĢletme Ġktisadı) 

3) Hukuk (Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Ġdari Yargı, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, 

Ticaret Hukuku ve Ġcra Ġflas Hukuku Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) ile 

Kamu Ġhale Mevzuatı. 
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4) Maliye (Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe ve Türk Vergi Mevzuatının 

Genel Esasları) 

5) Yabancı dil (Ġngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri) 

Yazılı sınavlar çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Ticari ve sınai muhasebe, 

iktisat, hukuk ve maliye için ayrı ayrı 40 ar soru sorulacak her soru 2.5 puan üzerinden 

değerlendirilecektir. Yabancı dil için 20 Ģer (Almanca, Fransızca ve Ġngilizce için ayrı ayrı 20) 

soru sorulacak, her soru 5 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

6) Türkçe kompozisyon: Sınav adaylara komisyonunca verilecek konu hakkında metin 

yazılması Ģeklinde olacak ve 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

F) Değerlendirme: 

GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar 

sözlü sınava alınamazlar. 

GiriĢ sınavında tam not yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 

100'dür. 

Yazılı sınavı baĢarmıĢ sayılabilmek için yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her 

birinin 60'dan ve ortalamasınında 65'den aĢağı olmaması gerekir. 

Yazılı sınavda baĢarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınavda, 

adayların branĢları ile ilgili konulardaki bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve 

hareket gibi Ģahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur. 

Sözlü sınavı baĢarmıĢ sayılabilmek için bu sınavda da alman notun 65'den aĢağıda 

olmaması gerekir. 

MüfettiĢ yardımcılığı sınavını baĢarmıĢ sayılabilmek için giriĢ sınav notu 65'den az 

olmamalıdır. GiriĢ sınavı notu, yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye 

bölünmesi ile bulunur. 

Sınavda baĢarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriĢ sınavı notu üstün 

olanlar tercih edilir. GiriĢ sınavı notunun eĢitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday 

Öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı baĢaranlara Genel 

Müdürlük tarafından tebligat yapılır. 

Aynı giriĢ sınavında baĢarı gösterenlerin müfettiĢ yardımcılığına tayinleri sınavdaki baĢarı 

derecesine göre yapılır. 

Yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava çağırılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihi 

ve yeri www.turkseker.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. 

GiriĢ sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi 

www.turkseker.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı tarafından 

adayların mail adreslerine tebligat yapılacaktır. 

G) Sınav için istenen belgeler, T.ġ.F.A.ġ Genel Müdürlüğü MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ 

Sınavı baĢvuru formu ile diğer ayrıntılı bilgiler www.turkseker.gov.tr adresinden T.ġ.F.A.ġ. 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının 0312 244 29 25 ile 0312 293 44 00/2951 ve 2954 nolu 

telefonlarından temin edilebilir. 

Ġlan olunur. 11658/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

AVUKATLIK SINAVI DUYURUSU 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca, merkez ve taĢra teĢkilatında boĢ bulunan ve aĢağıdaki 

tabloda görev yeri, adedi ve kadro derecesi yazılı toplam 5 adet Avukat kadrosuna atama 

yapılmak üzere YarıĢma Sınavı yapılacaktır. 
 

 UNVANI SINIFI DERECESĠ ADET 

Merkez TeĢkilatı Avukat AH 7 3 
 
 BÖLGE UNVANI SINIFI DERECESĠ ADET 

TaĢra 

TeĢkilatı 

1. Bölge Müdürlüğü 

(Ġstanbul) 
Avukat AH 7 1 

TaĢra 

TeĢkilatı 

9. Bölge Müdürlüğü 

(Ankara) 
Avukat AH 7 1 

 
1 - YARIġMA SINAVINA KATILMA ġARTLARI: 

Sınava katılabilmek için; 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel Ģartları taĢımak, 

2) Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 

Yönetmelik hükümlerince, T.C. Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2014 

veya 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan 

almıĢ olmak kaydıyla; yapılacak sıralamada en yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere merkez 

teĢkilatı ve bölge müdürlükleri itibarıyla ayrılan kontenjanın 5’er (beĢ) katı aday arasına girmek 

(Son sıradaki adayla, aynı puanı almıĢ adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.), 

3) En az dört yıllık eğitim veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdıĢındaki öğretim kurumlarından mezun 

olmak, 

4) Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak, 

5) Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmıĢ veya erteletmiĢ veya 

askerlik hizmetinden muaf olmak, 

Ģartları aranır. 

2 - BAġVURU TARĠHLERĠ, ġEKLĠ VE YERĠ: 

Bakanlığımızın Alpaslan TürkeĢ Caddesi No: 71 BeĢtepe/ANKARA adresindeki Hukuk 

MüĢavirliğinden veya www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek baĢvuru formu 

doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 11/01/2016 tarihinden 25/01/2016 tarihi mesai saati 

bitimine kadar elden (Ģahsen veya bir yakını tarafından) teslim edilir veya posta yoluyla en geç 

son baĢvuru tarihinde Bakanlıkta olacak Ģekilde ulaĢtırılır. Postadaki gecikmeler ve son baĢvuru 

tarihinden sonra Bakanlık kayıtlarına giren baĢvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan 

baĢvurular dikkate alınmaz. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden 

baĢvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden baĢvurulara iliĢkin sorumluluk baĢvurana aittir. 

Ġstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit 

edilenler hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, mesai saatleri (9:00 - 18:00) içerisinde ve en geç 

sınav saatine kadar aynı adresten, fotoğraflı YarıĢma Sınavına GiriĢ Belgesini imza karĢılığı 

Ģahsen alması gerekmektedir. 

BaĢvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen Ģartlara haiz 

olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden ve 

Alpaslan TürkeĢ Caddesi No: 71 BeĢtepe/ANKARA adresindeki B Blok GiriĢ kapısında ilan ile 

duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylar, baĢvuru sırasında sadece merkezi veya bir bölge müdürlüğünü tercih 

edebilecektir. Birden fazla tercih yapan adayların baĢvurusu kabul edilmeyecektir. 
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Sınava usulüne uygun baĢvuran ve katılma Ģartlarını taĢıyan adaylardan; ayrı ayrı merkez 
ve bölge müdürlüğü bazında kadro sayısının 5 (beĢ) katından fazla baĢvuru olması halinde, tercih 
ettikleri merkez teĢkilatı veya bölge müdürlüğü dikkate alınarak (KPSS P3) puanı en yüksek olan 
adaydan baĢlamak üzere 5’er (beĢ) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adaylar 
dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

3 - BAġVURU SIRASINDA ĠSTENĠLECEK BELGELER: 
a) BaĢvuru Formu, 
b) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 
c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça yahut noter onaylı 

örneği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdıĢındaki 
öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça yahut 
noter onaylı örneği, 

ç) 4.5x6 cm ebadında üç adet vesikalık fotoğraf, 
d) El yazısı ile yazılmıĢ özgeçmiĢ, 
e) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya Bakanlıkça ya da noter onaylı örneği (avukatlık 

ruhsatnamesinin aslının ibrazı halinde örneği baĢvuru sırasında onaylanacaktır.). 
4 - SINAVIN ġEKLĠ: 
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 
a) Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, 

Ticaret Hukuku, ĠĢ Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Usul Hukuku ve 
Ġdari Yargılama Usulü Hukuku konularındaki bilgi düzeyleri, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 
e) Bakanlığın görev alanı ile ilgili bilgi düzeyleri, 
değerlendirilmek üzere Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır. 
Adaylar, yukarıda belirtilen (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, kurul baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden 
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. 

5 - SINAV YERĠ VE TARĠHĠ: 
Sözlü Sınav, 11/02/2016 tarihinde saat 9:30’da Alpaslan TürkeĢ Caddesi No: 71 

BeĢtepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi 
halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. 

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları ve yanlarında, Sınava GiriĢ Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus 
cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. 

6 - DEĞERLENDĠRME: 
Değerlendirme Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık Sınavı ve 

Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 
GiriĢ sınavı baĢarı puanı; KPSS P3 puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik 

ortalamasından oluĢur. GiriĢ sınavı baĢarı puanı en az yetmiĢtir. 
Adayların Avukatlık kadrolarına atanmaları baĢarı derecesi sıralamasına göre yapılır. 
7 - YARIġMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ: 
YarıĢma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) 

ve Alpaslan TürkeĢ Caddesi No:71 BeĢtepe/ANKARA adresindeki merkez binasında ilan edilmek 
suretiyle duyurulacaktır. YarıĢma Sınavı kazanan Avukat adaylarına ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 
müktesep hak teĢkil etmez. 

Duyuru tarihinden itibaren beĢ gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan 
itirazlar sınav kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve her halde en geç on beĢ gün içinde 
sonuçlandırılır. 

Sınav ve baĢvuru konularında daha fazla bilgi için irtibat: 0 312 207 51 41 
Ġlanen duyurulur. 11643/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/131297 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI  

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Aksaray Aile ve Sosyal Politikalar 

Ġl Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe AKSARAY / Aksaray Merkez 

Adresi 
Kılıçaslan Mah. Bediüzzaman 

Bulvarı No: 83 
Tel-Faks (382) 212 46 78 - 382 213 23 65 

Posta Kodu 68100 E-Mail aksaray@aile.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Mertcan Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. 

ġti. 
 

Adresi 
Turgut Özal Bulvarı No: 60/11 Ġskitler 

Altındağ/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6180377978  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 318007 

Oda Sicil No: 64/1321 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 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. 

 11652/1-1 



25 Aralık 2015 – Sayı : 29573 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/127649 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
1'ĠNCĠ KOMANDO TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe KAYSERĠ / Talas 

Adresi 
1'inci Komando Tugay 

Komutanlığı Zincidere  
Tel-Faks 352 424 29 90 / 352 424 30 82 

Posta Kodu 38310 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
UMUT YAKIġAN        

YAKIġAN YAPI 
- 

Adresi 

Serçeönü Mahallesi Selanik Cad. 

Selanik Apartmanı 31/K Kocasinan / 

KAYSERĠ 

- 

T.C. Kimlik No. 10688652286 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 39315 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 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. 

 11666/1-1 
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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. 

 11661/1/1-1 
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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. 

 11661/2/1-1 
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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. 

 11662/1/1-1 
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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. 

 11662/2/1-1 
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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. 

 11667/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/23468 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı DSĠ 12. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Kayseri/Kocasinan 

Adresi Sanayi Mah. Osman Kavuncu Cad. Tel-Faks 0 (352) 3362850 - 0352 336 2857 

Posta Kodu 38060 E-Mail dsi12@dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı CAFER ÖZBAY/ÖZBAY ĠNġAAT  

Adresi 
Serçeönü Mah. Ahmet PaĢa Bul. Özal 

Plaza No: 30/53 Kocasinan/KAYSERĠ  
 

T.C. Kimlik No. 17345424842  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6660006725  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
26720  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 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. 

 11657/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve 

yardımcı doçent kadrolarına baĢvuracak adayların ―Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Atanma ve Yükseltilme Ġlkeleri‖nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna baĢvuracakların; Rektörlük Personel Daire 

BaĢkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna baĢvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde 

aĢağıda içeriği belirtilen dosya ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Dosya içeriği; 

- BaĢvuru için asgari koĢulları sağladığına dair belge 

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti) 

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti) 

- ÖzgeçmiĢ 

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna baĢvuranlar baĢlıca araĢtırma eserini belirteceklerdir.) 

- TC Kimlik No 

- Fotoğraf (1 adet) 

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat 

eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara iliĢkin doküman, eğitim - öğretim faaliyetleri, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı 

çalıĢmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri 

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım 

dosya ile baĢvuracaklardır.) 

1 - BaĢvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin 

baĢvuruları kabul edilmeyecektir. 

4 - BaĢvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve Ġlkelerde öngörülen koĢulları yerine 

getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır. 

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve baĢvuru dosyalarını bir 

takım olarak baĢvuru sırasında sunmak kaydıyla, baĢvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini 

(makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler. 

2 - Ġlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 

BĠRĠMĠ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

DĠL VE TARĠH-COĞRAFYA FAK. 
  

  

Deneysel Psikoloji ABD Profesör 1   

Sosyal Psikoloji ABD Yrd. Doç. 1   

Klasik Arkeoloji ABD Yrd. Doç. 1 
Antik dönemde cam alanında 

çalıĢmaları olmak. 

Genel Dilbilim ABD Profesör 1   

Eski Türk Edebiyatı ABD Doçent 1   

FEN FAKÜLTESĠ 
  

  

Uygulamalı Ġstatistik ABD Yrd. Doç. 1   

Biyoteknoloji ABD Doçent 1 

Siyanobakteriyel biyoyakıt üretimi 

ve mikrobiyel biyoremediasyon 

konularında çalıĢmaları olmak. 
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BĠRĠMĠ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

TIP FAKÜLTESĠ 
  

  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD  Doçent 1 

Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı için 

alınacak olup, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları uzmanı ve Çocuk 

Romatolojisi uzmanı olmak. 

Fizyoloji ABD Yrd. Doç. 1 
Nörofizyoloji alanında deneyimli 

olmak. 

Ġç Hastalıkları ABD  Profesör 1 
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı için 

alınacaktır. 

EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 
  

  

Eğitim Psikolojisi ABD Doçent 1 
Eğitim Psikolojisi alanında doçent 

unvanı almıĢ olmak. 

Eğitim Yönetimi ABD Yrd. Doç. 1 
Doktora eğitimini Eğitim Yönetimi 

ve TeftiĢi alanında yapmıĢ olmak. 

Eğitim Felsefesi ABD Profesör 1 
Felsefe alanında doçent unvanı almıĢ 

olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESĠ 
  

  

Farmasötik Kimya ABD Doçent 1 

Farmasötik Kimya Anabilim Dalında 

doktorasını yapmıĢ ve aynı alanda 

doçent unvanını almıĢ olmak. 

Farmakoloji ABD Yrd. Doç. 1 

Kardiyovasküler, Gastrointestinal ve 

Endokrin Sistem Farmakolojisi ile 

ilgili çalıĢmaları olmak. 

Farmasötik Teknoloji ABD Yrd. Doç. 1 

Polimerik miseller, veziküler sistemler 

ve bunların  uygulamaları ile ilgili 

çalıĢmaları olmak. 

SĠYASAL BĠLGĠLER FAKÜLTESĠ 
  

  

Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD Doçent 1 
Türk Siyasal Hayatı alanı için 

alınacaktır. 

Ġktisat Teorisi ABD Yrd. Doç. 1   

Yönetim ve Organizasyon ABD Yrd. Doç. 1   

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 
  

  

Hadis ABD Yrd. Doç. 1   

Ġslam Felsefesi ABD Yrd. Doç. 1   

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 
  

  

Radyo -TV ABD Profesör 1 
Doçentlik unvanını ĠletiĢim Bilimleri 

alanında almıĢ olmak. 

Halkla ĠliĢkiler ABD Doçent 1 

Doçentliğini Halkla ĠliĢkiler alanında 

almıĢ olmak ve Kamu yönetiminde 

Halkla ĠliĢkiler alanında çalıĢmaları 

olmak. 
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BĠRĠMĠ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 
  

  

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

veya Biyomedikal Mühendisliği 

lisans mezunu olmak, doktorasını 

biyomedikal cihazlar alanında 

yapmıĢ olmak, doktora sonrası yurt 

dıĢı araĢtırma deneyimine sahip 

olmak, Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi 

ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik uyarınca Ġngilizce 

ders verme koĢulunu sağlamak. 

Devreler ve Sistemler ABD Yrd. Doç. 1 

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, 

Elektrik-Elektronik, Kontrol veya 

Elektronik HaberleĢme Mühendisliği 

bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olmak, Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 

Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik 

uyarınca yabancı dilde ders verme 

koĢulunu sağlamak ve Ġngilizce ders 

verebiliyor olmak, yabancı dil 

belgesinin Ġngilizce dilinden olması. 

Matematiksel Fizik ABD Doçent 1 
Hamiltonsal sistemler konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

Yüksek Enerji ve Plz. Fiziği ABD Doçent 1 

Süpersimetrik Modellerin 

Fenomenolojisi üzerine çalıĢmaları 

olmak. 

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Doçent 1 

Manyetik malzemelerin kalorik 

uygulamaları ve manyetik Ģekil 

hafıza üzerine çalıĢmaları olmak. 

UYGULAMALI BĠLĠMLER FAK. 
  

  

Gayrimenkul ve Varlık Eko.ve Değ. ABD Doçent 1 

ġehir ve Bölge Planlama Bölümü 

lisans mezunu, kentsel çalıĢmalar 

alanında doktora yapmıĢ ve bu 

alanda çalıĢmaları olmak. 

Gayrimenkul ve Varlık Eko.ve Değ. ABD Yrd. Doç. 1 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

ĠĢletme Bölümü lisans mezunu, 

ĠĢletme veya Tarım Ekonomisi 

alanında doktora yapmıĢ ve ĠnĢaat ve 

Gayrimenkul Muhasebesi dalında 

çalıĢmaları olmak. 
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BĠRĠMĠ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

UYGULAMALI BĠLĠMLER FAK.    

Gayrimenkul ve Varlık Eko. ve Değ. ABD Yrd. Doç. 1 

Tarım Ekonomisi Bölümü lisans 

mezunu, taĢınmaz geliĢtirme 

alanında lisansüstü eğitim yapmıĢ ve 

gayrimenkul değerleme teorisi ve 

uygulamaları alanında çalıĢmaları 

olmak. 

Aktüerya Bilimleri ABD Profesör 1 

Yöneylem araĢtırması alanında 

doçent unvanı almıĢ, portföy analizi, 

bulanık programlama, aktüeryal 

modelleme ve modellemede robust 

optimizasyon konularında 

çalıĢmaları olmak. 

Aktüerya Bilimleri ABD Profesör 1 

Hasar büyüklükleri sıralaması, 

bağımlı riskler ve homojen olmayan 

hasarların dağılımları konularında 

çalıĢmaları olmak. 

Aktüerya Bilimleri ABD Yrd. Doç. 1 

Ġstatistik Anabilim Dalında doktora 

yapmıĢ, risk yönetimi-bulanık 

modelleme, bulanık destek vektör 

makineleri ve aktüeryal modelleme 

konularında çalıĢmaları olmak. 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 
  

  

Ebelik ABD Yrd. Doç. 1 

Ebelik ve HemĢirelik ya da 

HemĢireliğin herhangi bir alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 

HemĢirelik ABD Doçent 1 

Doğum, Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları HemĢireliği Anabilim 

Dalında doktora yapmıĢ olmak ve 

HemĢirelik-Doğum ve Kadın 

Hastalıkları HemĢireliği bilim 

alanında doçent unvanı almıĢ olmak. 

HemĢirelik ABD Yrd. Doç. 1 
HemĢireliğin herhangi bir alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 

Sosyal Hizmet ABD Yrd. Doç. 1 

Lisans, yükseklisans ve doktorasını 

Sosyal Hizmet Anabilim Dalında 

yapmıĢ olmak. 

SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 
  

  

Spor Yönetim Bilimleri ABD Yrd. Doç. 1 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

veya Spor Bilimleri ve Teknolojisi 

Yüksekokulu lisans mezunu ve 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 

Spor Yönetim Bilimleri ABD Doçent 1 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

doktora yapmıĢ ve Spor Bilimleri 

alanında doçent unvanı almıĢ olmak. 
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BĠRĠMĠ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

VETERĠNER FAK. 
  

  

Cerrahi ABD Doçent 1 

Doktorasını hayvanlarda oftalmoloji 

alanında yapmıĢ ve göz hastalıklarının 

tedavisinde kök hücre uygulamaları 

üzerine çalıĢmaları olmak 

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 
  

  

Tarım ĠĢletmeciliği ABD Doçent 1 

Ekonometri konusunda yükseklisans, 

Tarım ekonomisi konusunda doktora 

yapmıĢ olmak ve doçentliğini Tarım 

Ekonomisi bilim alanında almıĢ 

olmak. 

Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Profesör 1 
Tarımsal yapılar alanında çalıĢmaları 

olmak. 

Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Doçent 1 
Su kalitesi alanında çalıĢmaları 

olmak. 

Tarla Bitkileri ABD Profesör 1 
Çayır, Mera ve Yem Bitkileri 

konusunda çalıĢmaları olmak. 

Entomoloji ABD Doçent 1 

Moleküler Böcek Fizyolojisi ve 

Entomopatojenler konusunda 

uzmanlaĢmıĢ olmak veya doktorasını 

ve çalıĢmalarını Moleküler Böcek 

Fizyolojisi ve Entomopatojenler 

konularında yapmıĢ olmak.  

Entomoloji ABD Doçent 1 

Moleküler Böcek Fizyolojisi ve 

Endosimbiyontlar konusunda 

uzmanlaĢmıĢ olmak veya doktorasını 

ve çalıĢmalarını Moleküler Böcek 

Fizyolojisi ve Endosimbiyontlar 

konularında yapmıĢ olmak. 

DEVLET KONSERVATUVARI 
  

  

Çalgı ASD Doçent 1 

Piyano Anasanat Dalı için alınacak 

olup, piyano yorumculuk alanında 

doçent unvanı almıĢ olmak. 

Opera ASD Profesör 1 

Opera Anasanat Dalı için alınacak 

olup, doçentliğini Ģan yorumculuk 

alanından almıĢ olmak. 

ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU 
  

  

Bilgisayar Programcılığı Programı Yrd. Doç. 1 

Eğitim Teknolojisi alanında doktora 

yapmıĢ olmak ve uzaktan eğitimde 

proje yönetimi konusunda ve mobil 

cihazlar için güvenlik önlemleri 

konularında çalıĢmaları olmak. 

 11634/1-1 
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Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

BURSA ORHANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ’NE TAM ZAMANLI ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda yazılı birimine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aĢağıdaki tabloda 

belirtilen Ģartlarda tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 
 

TABLO: BURSA ORHANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADRO ĠLANI 

FAKÜLTE 

BÖLÜM 

PROGRAM 

KADRO 

ÜNVANI ADET AÇIKLAMA 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık Doçent 1 

Mimarlık alanında Doçentlik 

unvanı almıĢ olmak. Mimarlık 

alanında bilimsel yayınları ve 

çalıĢmaları olmak. 
 

BaĢvuruların söz konusu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai 

saatleri arasında, Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne Ģahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile 

yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. KoĢulları sağlayamayan adaylarının baĢvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adayların tümünü ilgilendiren, baĢvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme 

www.bou.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

Öğretim üyelerinin atamaları 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ve Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan edilen kadrolara 

kriterleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır. 

BaĢvuru Belgeleri:  

1 - BaĢvuru formu (BaĢvuru formu için tıklayınız), 

2 - YÖK formatında ÖzgeçmiĢ (Formu için tıklayınız), 

3 - Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 

(Yönerge ve form için tıklayınız), 

4 - Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

5 - 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiĢ olmalı), 

6 - Noter onaylı Diploma fotokopileri (veya asıllarını göstermek Ģartı ile baĢvuru anında 

fotokopiler onaylanabilecektir), 

7 - Daha önce baĢka bir üniversitede aynı kadroya atanmıĢ ise atama yazısı fotokopisi, 

8 - Yurt dıĢından alınan diplomalar ve unvanlar için Üniversitelerarası Kuruldan alınmıĢ 

Denklik Belgesi, 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınları da kapsayan dört takım dosya  

10 - KPDS / ÜDS / YDS veya eĢdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan yabancı dil 

sınavına iliĢkin sonuç belgesi, 

11 - Erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi. 

Müracaat Adresi: 

Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yıldırım YerleĢkesi, Personel Daire BaĢkanlığı 

Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı, No: 177 

16310 Yıldırım / BURSA 

Tel : + 90 (224) 400 00 00 - 211 44 07 

  + 90 444 8 268 

Faks : + 90 (224) 211 44 06 

www.bou.edu.tr 11685/1-1 
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Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi 

Öğretim Elemanı Kadrolarına BaĢvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı Ġle Ġlgili Yönerge 

hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. 

MÜRACAATTA ARANACAK ġARTLAR: 

PROFESÖRLER ĠÇĠN 
- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak, 

- Profesör kadroları daimi statüdedir. 

- Dilekçe (BaĢlıca araĢtırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek ÖzgeçmiĢ, 

Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, 

Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf, 

- ÖzgeçmiĢ, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, 
bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi 

DOÇENTLER ĠÇĠN 

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak, 

- Doçent kadroları daimi statüdedir. 

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek ÖzgeçmiĢ, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, 

Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf, 
- ÖzgeçmiĢ, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, 

bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi 

GENEL ġARTLAR 

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda 

belirtilen diğer koĢulları taĢımaları gerekmektedir. 

- YurtdıĢı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin 
onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

- Ġlan Ģartlarımızı taĢıyan Profesör ve Doçent adaylarının ilanımızın yayınlandığı tarihten 

itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığına bizzat baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt 

unvanlı kadrolara baĢvuru yapamazlar. 
- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

NOT: ―Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına BaĢvurma Atama ve Görev 

Süresi Uzatımı ile Ġlgili Yönerge‖ ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html 

adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-

dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaĢılabilmektedir. 
 

Birim 

Anabilim Dalı / 

Program Unvan Derece Adet Ġlan Açıklaması 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Anorganik 

Kimya 
Profesör 1 1 

Cp (Cƽ Meƽ) Ligandını Ġçeren 

Oksomolibden ve Tungsten BileĢikleriyle 

Polioksometalatlarının Sulu Ortamda 

Sentezi Üzerine ÇalıĢmaları Olmak. 

Tıp Fakültesi 

Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlığı 

Hastalıkları 

Doçent 1 1 

Çocuk Psikiyatrisi Alanında Mikro 

RNA'ları Ġnceleyen Genetik ÇalıĢmaları 

Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 
Doçent 1 1 

Araç Rotalama Problemlerinin Kısıt 

Programlama Ġle Çözümü Üzerine 

ÇalıĢmaları Olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Analitik Kimya Doçent 1 1 

Centri-Voltametri, Metal Oksit Katalitik 

Yüzeyler ve Elektroanalitik Konularında 

ÇalıĢmaları Olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Organik Kimya Doçent 1 1 

Kloraloz Türevlerinin Sentezleri Üzerine 

ÇalıĢmaları Olmak. 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMĠK PERSONEL ĠLANI 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi 

ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari Ģartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör 

kadrolarına) alınacaktır. 

BaĢvuru ġartları: 

* Profesör kadroları için, baĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 

nüfus cüzdan fotokopisi, ÖzgeçmiĢ, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, 

yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalıĢma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile 

Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına baĢvuruda bulunulması gerekmektedir. 

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen asgari koĢulların 

yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova 

Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaĢtırılan ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca kabul 

edilen ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine‖ uymaları ve belirtilen koĢulları 

sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların baĢvuruları kabul 

edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

Herhangi bir kamu kurumunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılmıĢ olsalar dahi) çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz 

edeceklerdir. 

Devlet hizmetine girmede aranılan genel Ģartlara haiz olmak gerekmektedir. 

BaĢvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beĢinci günün mesai bitimidir. Süresi 

içinde yapılmayan ve posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. BaĢvurular internet 

sitemizde örneği bulunan baĢvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire 

BaĢkanlığına yapılacaktır. 

Belirtilen koĢulları taĢımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate 

alınmayacaktır. 

Duyurulur. 

Rektörlük : 0 322 338 62 85 dahili 105 

  0 322 338 60 84, 85 - dahili 2331-2333/105 

  0 322 338 60 84, 85 - dahili 2944 
 

BĠRĠMĠ 

BÖLÜM/ANABĠLĠM 

DALI/PROGRAM ÜNVANI DERECE SAYISI AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi Acil Tıp Profesör 1 1  

Müh.-Mim. 

Fakültesi 

Bilgisayar Bilimleri 

(Elekt.-Elektro. Müh. Böl.) 
Profesör 1 1 

Tıbbi görüntüleme ve endoskopik 

ameliyat simulasyonu konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak.  
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYELERĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile GaziosmanpaĢa Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına BaĢvuru KoĢulları ve Uygulama Ġlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

Ġstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. BaĢvuru 

süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) gündür. 

Doçent kadroları için 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına, 

yardımcı doçent kadroları için baĢvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlık veya 

Yüksekokul Müdürlüklerine teslim edilecektir. 

Müracaatlar Ģahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak 

müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklamalar 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kalp ve 

Damar 

Cerrahisi 

Yrd.Doç. 2  

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Patoloji Yrd.Doç. 1  

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Enfeksiyon 

Hastalıkları 
Yrd.Doç. 1  

Temel Tıp 

Bilimleri 
Biyoistatistik Yrd.Doç. 1 

Alanında doktora 

yapmıĢ olmak 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
 Yrd.Doç. 1 

Alanında doktora 

yapmıĢ olmak 

Mimarlık  Yrd.Doç. 1 
Alanında doktora 

yapmıĢ olmak 

Harita 

Mühendisliği 
 Yrd.Doç. 1 

Alanında doktora 

yapmıĢ olmak 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Yeni Türk Dili Doçent 1  

Tarih Ortaçağ Tarihi Yrd.Doç. 1  

Batı Dilleri 

ve Edebiyatı 

Ġngiliz Dili ve 

Edebiyatı 
Yrd.Doç. 1  

Coğrafya 
Fiziki 

Coğrafya 
Yrd.Doç. 1 

Coğrafi bilgi 

sistemleri ve uzaktan 

algılama konusunda 

çalıĢmaları olmak 
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Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklamalar 

Ziraat 

Fakültesi 

Tarım 

Ekonomisi 

Tarım 

Politikası ve 

Yayım 

Doçent 1 

Tarımsal yayım ve 

haberleĢme 

konusunda çalıĢmaları 

olmak 

Bitki Koruma Fitopatoloji Yrd.Doç. 1 

Bitki virüs hastalıkları 

konusunda çalıĢmaları 

olmak 

Bahçe 

Bitkileri 

Süs Bitkileri 

YetiĢtirme ve 

Islahı 

Yrd.Doç. 1 

DıĢ mekan süs 

bitkileri konusunda 

çalıĢmaları olmak 

Eğitim 

Fakültesi 

Ġlköğretim 
Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
Doçent 1  

Ġlköğretim 
Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Yrd.Doç. 1 

Bilimsel tartıĢmalar 

ve bilimin doğası 

konusunda çalıĢmaları 

olmak 

Ġlköğretim 
Okulöncesi 

Eğitimi 
Yrd.Doç. 1 

Üstün yetenekliliği 

derecelendirme 

ölçekleri konusunda 

çalıĢmaları olmak 

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitim 

Yönetimi, 

TeftiĢi, 

Planlaması ve 

Ekonomisi 

Yrd.Doç. 1 

Eğitim ekonomisi 

politiği konusunda 

çalıĢmaları olmak 

Ġlahiyat 

Fakültesi 

Temel Ġslam 

Bilimleri 
Hadis Yrd.Doç. 1 

Alanında doktora 

yapmıĢ olmak 

Erbaa Sağlık 

Yüksekokulu 

Sağlık 

Yönetimi 
 Yrd.Doç. 1 

Lisans ve lisansüstü 

eğitimlerini ilgili 

alanda yapmıĢ olmak 

Beden 

Eğitimi ve 

Spor 

Yüksekokulu 

Beden 

Eğitimi 

Öğretmenliği 

 Yrd.Doç. 1 

Beden eğitimi ve spor 

alanında eğitim 

kalitesi konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

Tokat Sağlık 

Yüksekokulu 
HemĢirelik  Yrd.Doç. 1 

Ġç hastalıkları 

hemĢireliği alanında 

doktora yapmıĢ olmak 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aĢağıda belirtilen 

anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BaĢvurular 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca 

onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama Ġlkeleri ve Uygulama 

Esaslarına göre yapılacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, baĢvuracakların baĢvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiĢlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 

baĢlıca araĢtırma eserini ve bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı 

ekleyerek, 

Doçent kadroları daimi statüde olup, baĢvuracakların baĢvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiĢlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 

4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın 

yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi 

BaĢkanlığı’na, 

Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracakların baĢvurdukları anabilim dalını ve 2547 sayılı 

Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak 

üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmiĢlerini, Doktora belgelerini ve 

yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek, 

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde ilgili birimlere baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

BaĢvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. 

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların denkliğinin onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelikte belirtilen Ģartlara sahip olmak. 

Ġlgililere duyurulur. 

 

BĠRĠM/ANABĠLĠM DALI/ 

PROGRAMI UNVAN ADET NĠTELĠKLER 

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Zihin Engelliler Eğitimi Profesör 1 

Özel Eğitim anabilim dalında doktora 

yapmıĢ ve erken çocukluk özel eğitimi 

konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Ġlköğretim Matematik 

Eğitimi 
Doçent 1 

Alan Eğitimi (Ġlköğretim Matematik 

Eğitimi) bilim alanında doçentliğini 

almıĢ olmak, geometride akıl yürütme 

becerilerine, geometri eğitimine iliĢkin 

çalıĢma yapmıĢ olmak.  

Türkçe Eğitimi Doçent 1 

Alan Eğitimi (Türkçe Eğitimi) bilim 

alanında doçentliğini almıĢ olmak. 

Yaratıcı yazma, masallarla değerler 

eğitimi alanlarında çalıĢmaları 

bulunmak.  
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BĠRĠM/ANABĠLĠM DALI/ 

PROGRAMI UNVAN ADET NĠTELĠKLER 

DENĠZCĠLĠK FAKÜLTESĠ  

Denizcilik Eğitimi Doçent 1 

Yönetim ve Strateji bilim alanında 

doçentliğini almıĢ olmak, Denizcilik 

eğitiminde en az 15 yıl "lisans" eğitimi 

tecrübesine sahip olmak.  

FEN FAKÜLTESĠ 

Bilgisayar Bilimleri Yard. Doç. 1 

Ġstatistik alanında doktora yapmıĢ olmak, 

Bidon Paketleme ve Akıllı toplu taĢıma 

problemleri konularında çalıĢmaları ve 

yayınları olmak.  

Fizikokimya Yard. Doç. 1 

Polimer Kimyası alanında çalıĢmaları ve 

yayınları olmak. Ġngilizce yabancı dil 

puanı YDS sınavından 80 ve üzeri veya 

eĢderliliği kabul edilen bir sınavdan bu 

puan muadili bir puan almıĢ olmak.  

Anorganik Kimya Yard. Doç. 1 
Bor'un niĢasta kompleksleri konusunda 

çalıĢmaları ve yayınları olmak.  

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 

Müzik Bilimleri Doçent 1 

Müzik bilim alanında doçentliğini almıĢ 

olmak. Müzikoloji alanında çalıĢmalar 

ve hesaplamalı müzikoloji alanında 

yayınlar yapmıĢ olmak.  

HUKUK FAKÜLTESĠ 

Milletlerarası Özel Hukuk Profesör 1 
Avrupa Birliği Özel Hukuku ve Usul 

Hukuku alanında çalıĢmaları olmak.  

HEMġĠRELĠK FAKÜLTESĠ 

Psikiyatri HemĢireliği Doçent 1 

HemĢirelik (Psikiyatri HemĢireliği) bilim 

alanında doçentliğini almıĢ olmak. 

Psikoonkoloji ve hemĢirelikte kavramsal 

modeller alanında çalıĢmaları bulunmak.  

Halk Sağlığı HemĢireliği Doçent 1 

HemĢirelik (Halk Sağlığı HemĢireliği) 

bilim alanında doçentliğini almıĢ olmak, 

(okul çocuğu ve) okul hemĢireliği 

alanlarında çalıĢmaları bulunmak. 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları HemĢireliği 
Yard. Doç. 1 

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

HemĢireliği Anabilim Dalında ya da 

HemĢirelik Anabilim Dalında doktora 

yapmıĢ olmak ve Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları HemĢireliği Anabilim 

Dalında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.  

HemĢirelik Esasları Yard. Doç. 1 

HemĢirelik Esasları Anabilim Dalında ya 

da Halk Sağlığı HemĢireliği Anabilim 

Dalında ya da HemĢirelik Anabilim 

Dalında doktora yapmıĢ olmak. 

HemĢirelik Esasları ya da Halk Sağlığı 

HemĢireliği Anabilim Dalında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak.  
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ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Ġktisat Teorisi ve Ġktisat 

Tarihi 
Yard. Doç. 1 

Ġktisat alanında doktora yapmıĢ olmak, 

iktisat tarihi alanında Osmanlı devletinin 

lojistik kapasite ve donanımı üzerine 

yayınlar yapmıĢ olmak.  

Yöneylem Yard. Doç. 1 

Ekonometri alanında doktora yapmıĢ 

olmak, çok amaçlı optimizasyon ve 

simülasyon üzerine yayınlar yapmıĢ 

olmak. 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Üretim Metalurjisi Profesör 1 

Malzemelerin yüksek sıcaklık korozyonu 

ve korunumu konularında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak.  

Maden ĠĢletmesi Profesör 1 

Maden Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almıĢ olmak; tünel 

inĢaatında risk analizi konusunda 

yayınlar yapmıĢ olmak.  

Maden ĠĢletmesi Doçent 1 

Maden Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almıĢ olmak. Doğal taĢlar 

konusunda yayınlar yapmıĢ olmak.  

Yöneylem AraĢtırması Doçent 1 

Endüstri Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almıĢ olmak, Montaj Hattı 

Dengeleme, Petri Ağları, Üretim 

Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi 

konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.  

Devreler ve Sistemler (*) Doçent 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim 

alanında doçentliğini almıĢ olmak, Tıbbi 

görüntü iĢleme ve üç boyutlu 

görüntüleme konusunda çalıĢmaları 

olmak.  

Enerji Doçent 1 

Makine Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almıĢ olmak. NanoakıĢkanlar 

ve polimernanokompozitler konularında 

yayınları olmak.  

Maden Yatakları ve 

Jeokimya 
Yard. Doç. 1 

Jeoloji Mühendisliği bölümü Ekonomik 

Jeoloji programında doktora yapmıĢ 

olmak. Uranyum yatakları ve zeolit 

oluĢumları konularında bilimsel 

çalıĢmaları bulunmak. 

Maden Yatakları ve 

Jeokimya 
Yard. Doç. 1 

Jeoloji Mühendisliği bölümü Ekonomik 

Jeoloji Programında doktora yapmıĢ 

olmak ve Bor Ġzotop Jeokimyası 

konusunda bilimsel çalıĢmalarda 

bulunmak.  
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MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

Bina Bilgisi Doçent 1 

Mimarlık bilim alanında doçentliğini 

almıĢ olmak, Erken Cumhuriyet Dönemi 

konut mimarisi üzerine çalıĢmaları 

olmak.  

TIP FAKÜLTESĠ 

Acil Tıp Profesör 1 

Genel Cerrahi uzmanı olmak, Lokal 

hemostatik ajanlar konusunda deneysel 

çalıĢmaları olmak.  

Tıbbi Biyoloji Profesör 1 

Tıbbi Biyoloji bilim alanında 

doçentliğini almıĢ olmak. Nöroblastik 

Tümör Genetiği; Kanser Genetiği ve 

Sitogenetiği deneyimi olmak. 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim 

alanında doçentliğini almıĢ olmak. 

Çocuklarda hematopoetik kök hücre 

nakli konusunda en az 10 yıllık deneyimi 

olmak.  

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 

En az 4 yıllık Çocuk Genetik Hastalıkları 

yan dal uzmanı olmak. Klinik genetik, 

moleküler ve moleküler sitogenetikte 15 

yıllık deneyimi olmak.  

Tıbbi Genetik Doçent 1 

Tıp doktoru olmak. Kistik fibrozis 

genetiği ve ailesel akdeniz ateĢi genetiği 

konularında özel çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak.  

Kulak, Burun ve Boğaz 

Hastalıkları 
Doçent 1 

Kulak, Burun ve Boğaz bilim alanında 

doçentliğini almıĢ olmak. BaĢ Boyun 

kanser cerrahisinde deneyimli olmak.  

Kardiyoloji Doçent 1 

Kardiyoloji bilim alanında doçentliğini 

almıĢ olmak. Avrupa Kalp Ritm Birliği 

(EHRA) Elektrofizyoloji Uzmanlık 

Sertifikası sahibi olmak.  

Radyoloji Doçent 1 

Radyodiagnostik bilim alanında 

doçentliğini almıĢ olmak, Nöroradyoloji 

deneyimi ve periferik sinir 

ultrasonografisi konusunda yayınları 

bulunmak.  
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Fizyoloji Yard. Doç. 1 

Genel Cerrahi uzmanı olmak, Fizyoloji 

anabilim dalında doktora yapmıĢ olmak. 

Matriks metalloproteinazlar konusunda 

çalıĢma yapmıĢ olmak.  

Biyofizik Yard. Doç. 1 

Fizik bölümü lisans mezunu olmak, 

Biyofizik alanında yüksek lisans ve 

doktora yapmıĢ olmak, Elektrofizyoloji 

alanında en az 3 yıl deneyim sahibi 

olmak. 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Yard. Doç. 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı 

olmak. Sosyal Pediatri alanında en az     

5 yıl çalıĢmıĢ olmak.  

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Yard. Doç. 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk 

Nörolojisi yan dal uzmanı olmak ve 

Multifrekans biyoelektrik empedans 

analizi konusunda deneyimli olmak.  

Deri ve Zührevi Hastalıklar Yard. Doç. 1 

Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı 

olmak. Dermatoskopi, lazeroterapi ve 

fototerapi konularında deneyimli olmak.  

EFES MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kültürel Miras ve Turizm 

Programı 
Yard. Doç. 1 

Arkeoloji lisans mezunu ve Arkeoloji 

doktorası olmak, Efes Arkeolojisi 

üzerine çalıĢmalara ve yayınlara sahip 

olmak.  

Kültürel Miras ve Turizm 

Programı 
Yard. Doç. 1 

Sanat Tarihi lisans mezunu ve Sanat 

Tarihi doktorası olmak, Ege Bölgesi 

antik uygarlıkları üzerine çalıĢmalara ve 

yayınlara sahip olmak.  

FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON YÜKSEKOKULU 

Ortopedik Fizyoterapi Doçent 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim 

alanında doçentliğini almıĢ, ġok Dalga 

Tedavisi konusunda (ortopedi) deneyimli 

olmak. 
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SEFERĠHĠSAR FEVZĠYE HEPKON UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları Bölümü 
Doçent 1 

Turizm bilim alanında doçentliğini almıĢ 

olmak, Turizmde liderlik, otantik liderlik 

ve özyeterlilik iliĢkisi konusunda 

çalıĢmaları olmak.  

Uluslararası Ticaret 

Bölümü 
Yard. Doç. 1 

Doktorasını ĠĢletme Yönetimi bilim 

dalında yapmıĢ olmak, Lojistik Köylerde 

Hizmet Tasarımı ve Sürdürülebilir 

Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. Ġngilizce 

yabancı dil puanı YDS sınavından 80 ve 

üzeri veya eĢderliliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puan almıĢ 

olmak.  

Turizm ĠĢletmeciliği ve 

Otelcilik Bölümü 
Yard. Doç. 1 

Doktorasını Turizm ĠĢletmeciliği 

anabilim dalında yapmıĢ olmak, Yöresel 

Doğal ve Sosyo-Kültürel Varlıkların 

Sürdürülebilir Turizm bakımından 

değerlendirilmesi konusunda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak.  

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU 

Endüstriyel Seramik 

Programı 
Doçent 1 

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği 

bilim alanında doçentliğini almıĢ olmak, 

bor içerikli seramiklerin yüksek sıcaklık 

korozyonu konusunda çalıĢmaları olmak.  

ĠZMĠR ULUSLARARASI BĠYOTIP VE GENOM ENSTĠTÜSÜ 

Genom Bilimleri ve 

Moleküler Biyoteknoloji 
Doçent 1 

Biyoloji lisans mezunu olmak, 

Biyoteknoloji alanında doktora yapmıĢ 

olmak, Biyoloji alanında doçent 

ünvanına sahip olmak, bir organizmanın 

tüm genom analizleri konusunda 

deneyimi olmak.  

Genom Bilimleri ve 

Moleküler Biyoteknoloji 
Yard. Doç. 1 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi, Mühendislik Fakültesi veya 

Fen Fakültesi mezunu olmak, doktora 

diploması olmak, biyoinformatik 

alanında deneyimi olmak.  
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— 2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve

Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
–– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi,

İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/47)
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–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra

No: 461)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 463)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra

No: 466)
–– 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında

Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/1)

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5941 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5942 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5943 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5944 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5945 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5946 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5947 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5955 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 Tarihli ve 5967 Sayılı Kararı
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/12/2015 Tarihli ve

75935942-050.01.04-[01/13] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 15/10/2015 Tarihli ve 2013/3207 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 15/10/2015 Tarihli ve 2013/3963 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 15/10/2015 Tarihli ve 2013/6098 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


