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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2016/47

12/02/2016
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Yalçın AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/48

12/02/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

Bekir BOZDAĞ
Adalet Bakanı
İçindekiler 136. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/68

12/02/2016

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Berat ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/39

12/02/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Cevdet YILMAZ
Kalkınma Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/40

12/02/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Mahir ÜNAL
Kültür ve Turizm Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/77

12/02/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

İsmet YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/78

12/02/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

İsmet YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/73

12/02/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
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Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/74

12/02/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/75

12/02/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/76

12/02/2016

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 518 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Akaryakıt antreposu olarak işletilmek istenen tanklarda, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu tarafından depolama lisansı düzenlenen akaryakıt ile depolama lisansı düzenlenmeyen
transit akaryakıtın aynı izin kapsamında depolanmasına yönelik yatırım izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İkinci fıkrada belirtilen dilekçede, yatırım talebinin, depolama lisansı veya
transit akaryakıt depolanmasından hangisine yönelik olduğu belirtilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 521 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin
başında yer alan “ilgili” ibaresi “Bakanlıkça belirlenecek hallerde veya ilgili” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin
(17) numaralı alt bendinde yer alan “petrol ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bakanlıkça (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) antrepo ile antrepoya alınan eşyanın özellikleri dikkate alınarak sadece antrepo sahası giriş ve çıkışına kamera sistemi kurulması istenebilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 541 inci maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 542 nci maddesinin birinci fıkrası, altıncı fıkrasının
(d) bendinin birinci cümlesi ve sekizinci fıkrası sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Dökme gelen sıvılar tanklara konulur. Tanklara konulan sıvıların ölçümlerinin uygun
yöntem ve cihazlarla yapılması esastır. Ancak, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt
antreposu tanklarına alınmasından önce ve yurtdışına transit edilecek bu eşyanın tanklardan
çıkışında 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde belirtilen sayaçlar ile ölçüm yapılır. Yurtdışına transit edilecek olması durumu hariç olmak üzere,
Bakanlıkça belirlenecek hallerde bu eşya, sayaç sistemi ile ölçümünün yapılması koşuluyla
antrepoya alınmaksızın doğrudan başka bir gümrük rejimine tabi tutulabilir.”
“Tankta bulunan serbest dolaşıma girmiş eşyanın, gümrük işlemlerinin bitirilmesini müteakip
derhal antrepodan çıkarma işlemine başlanır ve çıkarılacak miktara bağlı olarak bu işlem akaryakıt antreposu tanklarına konulan eşya için on beş gün, diğer eşya için ise altmış gün içinde
tamamlanır.”
“(8) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) miktarının tespitinde, sayaç ile yapılan
ölçümler dikkate alınır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde belirtilen sayaç sistemlerinin kurulumu 15/2/2017 tarihine kadar tamamlanır. Sayaç sistemleri
kurulana kadar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) miktarının tespiti uygun yöntem ve
cihazlarla yapılır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Gümrük Müşavirliği yapacak olan tüzel kişiliklere ilişkin uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilerce, 563 üncü
maddenin altıncı fıkrası ile belirlenen ortaklık ve yönetim yapısına en geç altı ay içerisinde
uyum sağlanır.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/10/2009

27369 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

1234567891011121314151617181920212223242526272829-

31/3/2010
2/7/2010
2/12/2010
31/12/2010
26/3/2011
30/4/2011
23/5/2011
16/7/2011
2/11/2011
28/12/2011
31/3/2012
12/6/2012
20/11/2012
10/1/2013
7/2/2013
5/4/2013
15/5/2013
12/6/2013
3/8/2013
21/11/2013
21/5/2014
2/12/2014
31/1/2015
18/2/2015
13/3/2015
13/5/2015
30/6/2015
20/8/2015
22/1/2016

27538
27629
27773
27802
27886
27920
27942
27996
28103
28156
28250
28321
28473
28524
28552
28609
28648
28675
28727
28828 (Mükerrer)
29006
29193
29253
29271
29294
29354
29402
29451
29601
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
PARASAL YETKİLERİ İLE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN
3 ÜNCÜ MADDESİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE
HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE
ESASLAR HAKKINDA İHALE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğünün, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında uygun
görüş verilen ticari ve sınai faaliyetler çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya
ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Merkez ve Taşra Teşkilatlarında; parasal yetkilerin belirlenmesi, ihale komisyonlarının kurulması ile 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Kamu
İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında uygun görüş verilen ticari ve sınai faaliyetler çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacağı mal ve hizmet alım ihalelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesi, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 8/11/1984 tarihli ve 18569 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdür: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürünü,
b) Gün: Takvim gününü,
c) Hizmet: Kuruluşun ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet
üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik olan ve Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında uygun görüş verilen her türlü hizmeti,
ç) İdari şartname: İhale konusu işin özelliğine göre talepçi ünite/birim tarafından belirlenen hususlar çerçevesinde, Satın Alma ve İkmal Ünitesince hazırlanan ihale konusu işin ihale
usul ve esaslarını belirleyen dokümanı,
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d) İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını
müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
e) İhale yetkilisi: Kuruluşun ihale yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,
f) İhale onay belgesi: İhaleye ilişkin esas, usul ve şartlarla ihalenin yapılmasına izin
verildiğini gösteren belgeyi,
g) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında; ihaleye ilişkin usul ve
esasları içeren idari şartname, teknik şartname, sözleşme taslağı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,
ğ) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu,
h) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,
ı) Kuruluş: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
i) Mal: Kuruluşun ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik olan ve Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında uygun görüş verilen her türlü ihtiyaç maddesi ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
j) Merkez teşkilatı: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı şemasında belirtilen birimlerini/ünitelerini,
k) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,
l) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren malları,
m) Sözleşme taslağı: Sözleşme konusu işin özelliğine göre talepçi ünite/birim tarafından
belirlenen hususlar çerçevesinde, Satın Alma ve İkmal Ünitesince hazırlanan, ihale konusu işin
yerine getirilmesi sürecindeki hak ve yükümlülükleri belirleyen dokümanı,
n) Talep: İhale konusu işe ilişkin ihtiyaç/harcama ünitesince düzenlenip tedarik edilmek
üzere Satın Alma ve İkmal Ünitesine gönderilen formu,
o) Talepçi ünite: İhale konusu mal ve hizmeti talep eden ünite/birimi,
ö) Taşra teşkilatı: Kuruluş Genel Müdürlüğü dışındaki; havalimanları, seyrüsefer birim
ve istasyonları, eğitim tesisleri, yap işlet devret ya da kiralama yöntemi ile işletilen havalimanlarında görevli birimleri,
p) Teklif: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde, isteklinin Kuruluşa sunduğu
fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
r) Teknik şartname: Talepçi ünite tarafından hazırlanan, ihale konusu mal/hizmetin fiziksel, teknik, estetik ve kimyasal nitelik ve standartları ile uygulama usullerini belirten dokümanı,
s) Yaklaşık maliyet: Talep yapılmadan önce talepçi ünite tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları
ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedelini,
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ş) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,
t) Yetki limiti: İhale yetkililerinin ihale yapma sınırlarını belirleyen parasal değerleri,
u) Yüklenici: Üzerine ihale bırakılan ve/veya sözleşme imzalanan istekliyi,
ü) Yönetim Kurulu: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak tanımı yapılmayan terimler, 4734 sayılı Kanun ve
ikincil mevzuatında yer alan tanımları ile değerlendirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler, İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu
Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Kuruluş, yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi,
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı
işleri bir arada ihale edilemez.
(3) Parasal limitlerin altında kalmak ya da bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin
uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet alımları kısımlara bölünemez.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde, açık ihale usulü temel usuldür.
Pazarlık usulü ile ihale yapılması ise bu Yönetmelikte belirtilen hallerde mümkündür.
(5) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
İhale yetkilisi
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler için ihale komisyonları kurmak,
komisyonlarca alınan ihale kararlarını onaylamak ve sözleşme yapmaya Kuruluş Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini, uygun gördüğü miktar ve usullerde Genel Müdüre,
Genel Müdür de astlarına devredebilir.
(2) Kuruluş organlarında;
a) Yaklaşık maliyeti itibarı ile Genel Müdür için belirlenen yetki limitini aşan ihalelerde
Kuruluş Yönetim Kurulu,
b) Yaklaşık maliyeti itibarı ile 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendi kapsamında yapılacak alımlara ilişkin Kamu İhale Kurumunca belirlenen ve her yıl
güncellenen parasal tutara kadar (bu tutar dâhil) olan ihalelerde Genel Müdür,
c) Yaklaşık maliyeti itibarı ile Kuruluş Genel Müdürü parasal yetkisinin 1/4'üne kadar
olan ihalelerde Genel Müdür Yardımcısı,
ç) Yaklaşık maliyeti itibarı ile Kuruluş Genel Müdürü parasal yetkisinin 1/10’una kadar
olan ihalelerde Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanı,
d) Yaklaşık maliyeti itibarı ile Kuruluş Genel Müdürünün parasal yetkisinin 1/40’ına
kadar olan ihalelerde havalimanı başmüdürleri,
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e) Yaklaşık maliyeti itibarı ile Kuruluş Genel Müdürünün parasal yetkisinin 1/50’sine
kadar olan ihalelerde havalimanı müdürleri,
ihale yetkilisidir.
(3) Daire başkanlıklarının alım yetkisi 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limitle sınırlıdır.
İhale onay yetkisi
MADDE 7 – (1) İhale konusu işe ilişkin; yaklaşık maliyet hesap cetveli ve dayanakları,
teknik şartname, idari şartname ve sözleşme taslağı ile varsa diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve satın alma ünitesi/birimince, 6 ncı maddede belirtilen yetki limitlerine göre ihale
yetkilisinin onayına sunulur.
İhale kararı onayı ve sözleşme yetkisi
MADDE 8 – (1) Kuruluşça yapılan ihale konusu işe ilişkin ihale kararlarının ihale onayının alındığı makam tarafından onaylanması esastır. Yönetim Kurulundan alınan ihale onayına
istinaden yapılıp, ihale bedeli Genel Müdürün yetki limitleri dahilinde gerçekleşen ihale kararı,
Genel Müdür tarafından onaylanır.
(2) Sözleşme, sözleşme bedelleri esas alınmak sureti ile 6 ncı maddede belirtilen yetki
limitleri dahilinde ilgililerince imzalanır. Ancak, Kuruluş Yönetim Kurulundan alınan ihale
onayına konu işe ilişkin sözleşmeler, tutarına bakılmaksızın Genel Müdür Yardımcısı ve Genel
Müdür tarafından imzalanır.
İhale komisyonu
MADDE 9 – (1) Yetki limitleri bakımından;
a) Kuruluş Yönetim Kurulu, Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısının ihale yetkilisi olduğu durumda;
1) Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanının Başkanlığında olmak üzere, Mali İşler Dairesi
Başkanı ve görevlendireceği bir üye, ihale konusu işi talep eden ünitenin daire başkanı ve ihale
konusu işin uzmanı en az üç üye olması şartıyla en az yedi ve tek sayıda kişiden oluşacak şekilde,
b) Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanının ihale yetkilisi olduğu durumda;
1) Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek şube müdürü başkanlığında olmak üzere, Mali İşler Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek şube müdürü, ihale
konusu işi talep eden ünite tarafından görevlendirilecek şube müdürü, ihale konusu işin uzmanı
en az iki üye olması şartıyla en az beş ve tek sayıda kişiden oluşacak şekilde,
c) Havalimanı Başmüdürü/Müdürünün ihale yetkilisi olduğu durumda;
1) Havalimanı Satın Alma ve İkmal Müdürü/Şefi/Sorumlusu başkanlığında olmak üzere
mali işler müdürü/şefi/sorumlusu olarak bir üye, ihale konusu işi talep eden birim tarafından
görevlendirilecek şube müdürü/şefi/sorumlusu ve ihale konusu işin uzmanı en az iki üye olması
şartıyla en az beş ve tek sayıda kişiden oluşacak şekilde,
ihale komisyonu görevlendirilir.
(2) İhaleyi yapan merkez ya da taşra teşkilatında yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde kamu kurum kuruluşlarından komisyona üye alınabilir.
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(3) Bu Yönetmelik uyarınca görevlendirilen ihale komisyonu üye sayısından az olmayacak şekilde yedek üye belirlenir. Yedek üyelerin, asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri
haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak
zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile
ihale sürecine devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin
geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi
gerekir.
İhale komisyonu çalışma esasları
MADDE 10 – (1) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları oy
çokluğu ile alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
(2) İhale komisyonunda yer alan üyelerden;
a) Mali üyeler, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler ile geçici teminata ilişkin incelemelerini ve tespitlerini raporlamak
suretiyle imza altına alırlar.
b) Teknik üyeler, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler ile şartnamelerde istenilen teknik belge, bilgi, proje, plan ve benzerlerine ilişkin incelemelerini ve tespitlerini raporlamak suretiyle imza altına alırlar.
(3) İhale komisyonu, teklif kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler
ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yaklaşık Maliyet
Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin ilkeler
MADDE 11 – (1) Kuruluş tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihale konusu mal ve hizmetin KDV hariç olmak
üzere yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.
(2) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık
maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.
(3) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde; işçilik, malzeme ve alımla ilgili
diğer hususlar dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Kuruluş tarafından ihale konusu
malın üretimi için yükleniciye verilecek malzeme ve ekipmanlar yaklaşık maliyetin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(4) İhale komisyonunun, yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığını belirlemesi durumunda, değişikliğin gerekçelerini belirtmek suretiyle talepçi
ünite tarafından güncellenen yaklaşık maliyet dikkate alır.
(5) Yaklaşık maliyetin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu hizmetin alındığı gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
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Yaklaşık maliyetin hesaplanması
MADDE 12 – (1) Yaklaşık maliyet, talep ünitesince ya da ihale yetkilisinin görevlendireceği birim tarafından hesaplanır. Yaklaşık maliyet hesaplanmasına esas bilgi ve belge taleplerinde; ihale konusu malın niteliği, miktarı, teslim süresi, nakliyesi, sigortası ve diğer özel
şartları belirtilerek KDV hariç fiyat bildirilmesi istenir. Ancak, Kuruluş, gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep olabilecek fiyat bildirimlerini ve proforma faturaları değerlendirmeye almayabilir.
(2) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli
ekinde yer verilir. Değerlendirmeye alınmayan fiyat bildirimleri ile proforma faturaların değerlendirmeye alınmama gerekçeleri de hesap cetvelinde belirtilir.
(3) İhale konusu alımın niteliği ve piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle;
a) İhale konusu mal/hizmetin özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat istenerek veya bu kuruluşların internet sayfalarında yayımlanan fiyatları,
b) İhale konusu mal/hizmeti üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden alınan
fiyat teklifi ve/veya proforma faturaları,
c) Kuruluşun ihale konusu mal/hizmet ile ilgili daha önce yaptığı alımlara ilişkin sözleşme/birim fiyat bedellerinin güncellenmiş tutarları,
kullanılmak sureti ile yaklaşık maliyet hesaplanır.
(4) Bunlardan birinin, birkaçının veya tamamının herhangi bir öncelik sırası olmaksızın
kullanılması serbesttir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulü ve İhale Dokümanı
Uygulanacak ihale usulleri
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları, açık ihale usulü
ve pazarlık usulü yöntemi ile ihale edilerek temin edilir.
Açık ihale usulü
MADDE 14 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Pazarlık usulü
MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya geçerli teklif bulunmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen
veya Kamu İhale Kurumu tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine
ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması.
ç) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.
d) İhale konusu mal ve hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle
teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.
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e) Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
kapsamında yapılacak alımlarda belirlenen ve Kamu İhale Kurumunca her yıl güncellenen parasal tutara kadar olan mal veya hizmet alımları.
(2) Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak
yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilir. İhalenin gerçekleştirilmesi için bir isteklinin
geçerli teklif vermesi yeterlidir.
(3) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin diğer hususlar idari şartnamede
belirtilmek kaydı ile Kuruluşça belirlenir.
Doğrudan temin
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında olup doğrudan teminle yapılacak mal
ve hizmet alımları, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı ile Kuruluşça belirlenecek usul ve
esaslara göre yapılır.
İhale dokümanının içeriği
MADDE 17 – (1) İhale dokümanında; ihaleye ilişkin usul ve esasları içeren idari şartname, sözleşme taslağı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.
(2) İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.
(3) İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması, sözleşmede belirtilen sıralamaya göre değerlendirilir.
İhale dokümanının hazırlanması
MADDE 18 – (1) Kuruluş yetkililerince hazırlanıp her sayfası onaylanan dokümanın
bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kuruluş tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale dokümanı CD ortamına aktarılabilir.
(2) Kuruluş, ihale dokümanını, ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak
hallerde ise davet tarihine kadar hazırlar.
(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
İdari şartname
MADDE 19 – (1) Kuruluş, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin idari şartnameyi, ihale
konusu işin özelliğine göre düzenlemekte serbesttir.
Teknik şartname
MADDE 20 – (1) Talepçi ünite ya da ihale yetkilisinin görevlendireceği birim tarafından, ihale konusu mal/hizmetin teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini
sağlaması zorunludur.
(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak, ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.
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(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka
veya model belirtilebilir.
(4) Teknik şartnamede, ihale konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım
kılavuzuna yönelik düzenleme yapılabilir.
(5) Teknik şartnamede, ihale konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek
parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir.
(6) Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, idari şartnamede ihaleye katılımda
yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu
olması gerekir.
(7) İhale aşamasında mesleki ve teknik yeterlik ile ekonomik ve mali yeterlik kriteri
olarak istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilmez.
(8) Teknik şartnamede, işin yürütülmesi ya da muayene kabul sırasında, işin standart
ve kriterlerine ilişkin yüklenici tarafından tevsik edilmesi istenen belgeler tereddüde meydan
vermeyecek açıklıkta belirtilir.
(9) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin, ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık
olması gerekir.
(10) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın
prototipinin Kuruluşa sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına
yönelik düzenleme yapılabilir.
(11) İhale konusu malın niteliği ve bu Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler esas alınarak yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliği
teknik şartnamede veya sözleşme taslağında belirtilir.
(12) Mal alımlarında, malın ilgili mevzuat uyarınca teknik düzenleme kapsamında bulunması ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olması durumunda, Kuruluş ve yüklenicinin malın uygunluk değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik şartnamede
ve/veya sözleşme taslağında belirtilir.
Sözleşme taslağı
MADDE 21 – (1) Kuruluş, sözleşme taslağını, işin özelliğine göre düzenlemekte serbesttir.
(2) Sözleşme taslağında;
a) Yüklenici ve Kuruluş bilgileri, sözleşmenin tarafları, konusu, türü, bedeli, ekleri, süresi, iş programı, garanti şartları, iş artışı ve eksilişi, fiyat farkı, mücbir sebepler, fesih şartları,
değişiklik yapılma şartları, sözleşmenin devir şartları, anlaşmazlıkların çözümünün,
b) Sözleşmeye konu işin; tanımı, işe başlama ve teslim tarihi, teslim programı, teslim
şekli, teslim şartları, montajına ilişkin şartlar, ödeme yeri ve şartları, satış sonrası bakım, onarım
ve yedek parça temini, eğitimine ilişkin şartların,
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c) Sözleşmeye dahil giderler, kesin teminat miktarı ve süresi, kesin teminatın geri verilmesi, cezalar ve kesintiler, avans verilmesi şartları, alt yüklenicilere ilişkin düzenlemeler,
denetim muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlemelerin,
yer alması zorunludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İlan Süreleri ve Kuralları ile İhale Dokümanına İlişkin Hususlar
İhale ilan süreleri
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde, ihale konusu işin
özelliğine göre, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle
aşağıdaki şekil ve sürelerde ihale ilan ve duyurusu yapılır:
a) Yaklaşık maliyeti, Kuruluş Genel Müdürü yetki limitinin üst sınırına kadar (üst sınır
dahil) olup, sadece yerli isteklilere açık olan mal ve hizmet alımı ihalelerinde, ihale tarihinden
en az 20 gün önce Resmî Gazete ve Kuruluşun web sitesinde.
b) Yaklaşık maliyeti, Kuruluş Genel Müdürü yetki limitinin üst sınırına kadar olup yerli
ve yabancı istekliye açık olan mal ve hizmet alımı ihalelerinde, ihale tarihinden en az 40 gün
önce Resmî Gazete ve Kuruluşun web sitesinde.
(2) Kuruluş belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri,
uluslararası ilan ve yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya
elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir.
(3) İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yayımlanamaz.
(4) İlan süresinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü
dikkate alınmaz.
(5) İhale tarihinin idari ya da resmi tatil gününe rastlaması durumunda ihale ilk mesai
gününde aynı saatte yapılır.
İlanda bulunması gereken hususlar
MADDE 23 – (1) İlanda;
a) Kuruluşun adı, adresi, telefon ve faks numarası,
b) İhale konusu işin adı, niteliği, türü, miktarı ve yeri,
c) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle satın alınacağı,
ç) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,
d) Geçici teminatın verilip verilmeyeceği ve oranı,
e) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,
f) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,
g) İhale konusu işe başlama ve bitirme tarihi (işin durumuna göre),
ğ) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat
avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,
h) Teklif ve sözleşme türü,
ı) Tekliflerin geçerlilik süresi,
i) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,
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j) İhalelere konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği,
k) Serbesti,
hususlarına yer verilmesi zorunludur.
İlanın uygun olmaması
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. İlan
uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
(2) İlanın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda;
a) İhale tarihinden en az üç gün önce olmak üzere düzeltme ilanı yapılabilir. Tekliflerin
hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde en az 10 gün süre verilerek bu sürenin
sonunda ihale gerçekleştirilir.
b) Bu durumda düzeltme ilanı, ilanın yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır.
c) İhale için tespit olunan tarihin idari ya da resmi tatil gününe rastlaması durumunda
ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır
ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit
edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.
ç) Bakanlar Kurulu kararı ya da Başbakanlık genelgesi ile ilan edilen kamu çalışanlarına
yönelik idari izinler tatil günü olarak kabul edilir.
İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 25 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması
esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur.
Ancak, tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin
Kuruluşça tespit edilmesi ya da Kuruluşa yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname,
ihale tarihinden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman
alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Ancak, belirlenen maddi
veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi 24 üncü maddeye göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.
(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş olan istekli veya adaylara tekliflerini geri çekerek, yeniden
teklif verme imkânı tanınır.
(3) İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.
(4) Açıklama talebinin Kuruluşça uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Kuruluşun bu yazılı
açıklaması, ihale tarihinden en az beş gün önce tüm istekli olabilecekler ve isteklilerin bilgi
sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorular ve Kuruluşun ayrıntılı cevapları yer alır; ancak, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar,
açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanı alanlara doküman ile birlikte verilir.
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(5) Kuruluş tarafından bildirimler faks ile yapılabilir. Faks ile yapılan bildirimlerde,
bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 26 – (1) Kuruluşun gerekli gördüğü ya da dokümanda yer alan belgelerde
ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği
hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
(2) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi durumunda, doküman alanlara ihalenin
iptal edildiği duyurulur.
(3) İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve
açılmaksızın iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle Kuruluştan herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz.
İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması
MADDE 27 – (1) İhale dokümanı, Kuruluşun ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak
görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın Kuruluşça her sayfası onaylanmış nüshasının
veya CD ortamına aktarılmış dokümanın Kuruluşun belirlediği bedel karşılığında satın alınması
zorunludur.
(2) İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece Kuruluş tarafından davet edilenlere satılır.
ALTINCI BÖLÜM
İhaleye Katılım, Sözleşmenin Yürütülmesi, İhale Dışı Bırakılma ve
İhaleye Katılamayacak Olanlar
İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 28 – (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin belirlenmesi Kuruluş yetkisindedir. Ancak, yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü
mal/hizmet alımı ihalelerinde, isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye
yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.
(2) İstenecek belgeler, rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenip idari şartnameye derç
edilir.
(3) Yeterlik kriteri olarak istenecek belgelerin sunuş şekli ve değerlendirme kriterleri
4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına göre değerlendirilir.
Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik
düzenlemeler
MADDE 29 – (1) İdari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu
öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelere teknik şartnamede ve/veya
sözleşme taslağında yer verilir.
(2) Yüklenici tarafından bu yükümlülüklere ilişkin olarak muayene ve kabul komisyonuna sunulması gereken belgelerin verilmesi zorunludur.
Belgelerin sunuluş şekli, iş ortaklıkları ve yerli istekli
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ihalelerde;
a) İstenecek belgelerin sunuş şekli ve değerlendirme kriterleri,
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b) İş ortaklıklarına ilişkin düzenlemeler,
c) Yerli isteklilere ilişkin düzenlemeler,
4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir ve
değerlendirilir.
İhale dışı bırakılma ve ihaleye katılamayacak olanlar
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde;
a) İhale dışı bırakılma ve ihaleye katılamayacak olanlara yönelik düzenlemeler,
b) Yasak fiil veya davranışlara yönelik düzenlemeler,
4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir ve
uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Teklifler, Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi,
Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması
Teklif mektuplarının şekli
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde, sunulacak teklif mektuplarının şekli ve muhtevası Kuruluş tarafından belirlenir ve dokümanın ekinde yer alır.
Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde, sunulacak tekliflerin
geçerlilik süresine yönelik düzenlemeler Kuruluş tarafından belirlenir.
Teminatlar, tekliflerin alınması, açılması, belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması, tekliflerin değerlendirilmesi ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde;
a) Sunulacak teminatlara yönelik düzenlemeler,
b) Tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına
yönelik düzenlemeler,
c) Tekliflerin değerlendirilmesine yönelik düzenlemeler,
ç) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanmasına yönelik düzenlemeler,
4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir ve
uygulanır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde, ekonomik açıdan en
avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar
da dikkate alınarak belirlenebilir.
Tekliflerin eşit olması
MADDE 36 – (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması
ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde; öncelik sırasıyla fiyat dışı unsur veya unsurlar, yerli malı olması ve iş deneyim
belge tutarı esas alınır.
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Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 37 – (1) İhale komisyonu kararı üzerine Kuruluş, verilmiş olan bütün teklifleri
reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Kuruluş bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde, ihale yetkilisi karar
tarihini izleyen en geç 10 gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek
suretiyle iptal eder.
Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
MADDE 39 – (1) İhale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip sonuç
tüm isteklilere bildirilir. Değerlendirme dışı bırakılan veya teklifi geçersiz olan isteklilere, değerlendirme dışı bırakılma veya teklifinin geçersiz sayılma nedenleri sonuç ile birlikte bildirilir.
İhale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi ve sözleşmenin
imzalanması
MADDE 40 – (1) İhale sonuç bildirimi ve sözleşmeye davetin yapılması üzerine;
a) İhale üzerinde kalan isteklinin idari şartnamedeki düzenlemeye göre teklif aşamasında taahhüt edilen ve ihale tarihi itibarı ile taahhüt edilen durumda olduğunu tevsik eden belgeler ile kesin teminatını 15 gün içinde vermek sureti ile sözleşme imzalanır. İhale üzerinde
kalan isteklinin yabancı istekli olması durumunda bu süreye 15 gün ilave edilir.
b) İhale üzerinde kalan isteklinin idari şartnamedeki düzenlemeye göre teklif aşamasında taahhüt edilen ve ihale tarihi itibarı ile bu durumda olmadığını tevsik eden belgeler ile
kesin teminatını vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, ikinci teklif sahibi
istekliyle sözleşme imzalanabilir.
c) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi
hükümleri uygulanır. Ancak, bu fıkranın (a) bendi uyarınca taahhüt altına alınan durumu tevsik
etmek üzere Kuruluşa sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında
4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
(2) İhale üzerinde kalan isteklinin, istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmesi esas
olup, Kuruluşta geçen süre bu süreye dahil değildir.
(3) İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanamamasına yönelik düzenlemeler
4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir ve uygulanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İş bitirme belgesinin düzenlenmesi
MADDE 41 – (1) İhalesi yapılıp gerçekleştirilen işlerde düzenlenecek iş deneyim belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı doğrultusunda tanzim edilir.
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(2) Gerçekleştirilen işler için düzenlenecek iş deneyim belgeleri, sözleşmenin yürütücüsü ve/veya işin kabulünü yapan ünite tarafından düzenlenir.
Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 42 – (1) İstekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligat aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri kullanılarak yapılabilir;
a) İmza karşılığı elden.
b) Faksla.
c) İadeli taahhütlü mektupla.
ç) Kayıtlı Elektronik Postayla (KEP).
(2) Faks ile yapılan tebligatların teyit edilmesi zorunludur. Faks ile yapılan bildirimlerde
bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
(3) İstekliler ve istekli olabileceklerin Kuruluşa yapacağı her türlü bildirim ve başvurular yazılı olarak elden ya da posta ile yapılır. Faksla yapılan bildirimler işleme alınmaz.
Serbesti
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihaleler 4734 sayılı Kanun ile
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp,
Kuruluş, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.
Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihale edilen işlerin kabul işlemleri, 4734
sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ile Hizmet
Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Genel hükümler
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmeliğin 6, 7, 8, 9 ve 41 inci madde hükümleri 4734 sayılı
Kanun kapsamında yapılan ihaleler için de uygulanır.
(2) Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar için genel hükümler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 21/12/2003 tarihli ve 25323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan ve davet yapılmış ihaleler ilan ve davetin yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine
göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDALARDA ERUSİK ASİT SEVİYESİNİN
RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODU
KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/4)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, belirli gıdalarda erusik asit seviyesinin resmi kontrolü için gıdalardan numune alma ve analiz metodu kriterlerini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alt parti: Numune alma metodunu uygulamak amacıyla büyük bir partiden fiziksel
olarak ayrılmış ve tanımlanmış kısmı,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Belirli gıdalar: 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde erusik asit için limit belirlenen gıdaları,
ç) Birincil (İnkremental) numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan bir miktar materyali,
d) Laboratuvar numunesi: Laboratuvar için paçal numunenin bir miktarı/bölümü alınarak hazırlanmış numuneyi,
e) Paçal numune: Parti veya alt partiden alınan birincil numunelerin tamamının birleştirilmesi ile elde edilen, parti veya alt partiyi temsil ettiği kabul edilen numuneyi,
f) Parti: Numuneyi alan kontrol görevlisi tarafından; orijin, çeşit, paketleyici veya gönderici firma, ambalaj tipi, işaretleme gibi özelliklerinin aynı olduğu belirlenen ve bir seferde
teslim edilen gıdanın tanımlanabilir miktarını,
g) Şahit numune: İtirazlı durumlar için paçal numuneden ayrılan numuneyi,
ifade eder.
Numune alma
MADDE 4 – (1) Belirli gıdalarda erusik asit seviyesinin resmi kontrolü Ek-1’de yer
alan numune alma usul ve esaslarına göre yapılır.
Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri
MADDE 5 – (1) Belirli gıdalarda erusik asit seviyesinin resmi kontrolünde kullanılan
analiz metotları için gereklilikler ile numune hazırlama usul ve esasları Ek-2’de yer alan numune hazırlama ve analiz metotlarına uygun olur.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, Belirli Gıdalarda Erusik Asit Seviyesinin Resmi Kontrolü
İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarının Performans Kriterleri hakkında 30/4/2015 tarihli
ve (AB) 2015/705 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum
çerçevesinde hazırlanmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 30/6/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II)
ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mali işbirliği çerçevesinde AB’nin 20142020 bütçe dönemine ilişkin mali yardımları için 11/02/2015 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına
İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma” (IPA II Çerçeve Anlaşması), 04/04/2015
tarih ve 6647 sayılı Kanunla1 onaylanması uygun bulunmuş, 08/05/2015 tarih ve 2015/7708
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı2 ekinde yayımlanmış ve 24/08/2015 tarih ve 2015/8085 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı3 ile 22/06/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
1- Amaç
Bu Tebliğin amacı, IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28. maddesinde yer alan vergi istisnalarına ilişkin hükümlerin uygulama usul ve esaslarını, aynı maddenin 3. fıkrasının verdiği
yetki kapsamında belirlemektir.
2- Kapsam
Bu Tebliğ, AB’nin 2014-2020 bütçe döneminde IPA II Çerçeve Anlaşması ve bu Anlaşmaya dayanarak Türkiye ile AB arasında imzalanan sektörel anlaşmalar veya finansman anlaşmaları ile IPA II kapsamındaki Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması (TAIEX) da
dâhil olmak üzere Birlik programları çerçevesinde ve finansmanı AB veya Türkiye-AB ortak
finansmanı ile karşılanan, AB tarafından bu amaçla yetkilendirilmiş Sözleşme Makamları ile
Birlik Yüklenicisi ve Birlik Yüklenicisi ile Birlik Alt Yüklenicileri arasında imzalanan sözleşmeleri kapsamaktadır.
3- Tanımlar
3.1. Sözleşme Makamı: Avrupa Komisyonu ile Avrupa Komisyonu tarafından AB mali
yardımlarını kullandırmakla görevlendirilen ve Birlik Yüklenicisi ile Birlik Sözleşmesini imzalayan kurum veya kuruluşlardır. Türkiye’deki genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri
ile özel kanunla kurulan kamu idarelerinin taraf olduğu ortak yönetim öngören anlaşmalara
dayanılarak Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilen bu idareler de Sözleşme Makamı
olarak kabul edilir.
3.2. Finansman Anlaşması: IPA II Uygulama Tüzüğünün kapsamında olan bir eylem
aracılığıyla Birliğin mali yardımının uygulanması için Avrupa Komisyonu ile IPA II yararlanıcısı arasında akdedilen yıllık veya çok yıllı anlaşma anlamına gelir.
3.3. Sektörel Anlaşma: Avrupa Komisyonu ile IPA II yararlanıcısı arasında belirli bir
IPA II politika alanı veya programına ilişkin olarak Çerçeve Anlaşmada veya Finansman Anlaşmalarında yer almamış olup gözetilmesi gereken kural ve usulleri belirlemek için yapılan
düzenleme anlamına gelir.
3.4. Birlik Yüklenicisi: Birlik Sözleşmesi kapsamında hizmet veren ve/veya mal tedarik
eden ve/veya iş yapan ve/veya bir işi yöneten gerçek ve tüzel kişiler olarak anlaşılır. “Birlik
Yüklenicisi” terimi ayrıca, hibe yararlanıcıları (ortaklar, Birlik Sözleşmesinde belirtilen iştirakler [ilişkili kişiler] ve alt hibe yararlanıcıları ve eşleştirme yüklenicileri dâhil) konsorsiyum
veya ortak girişim [adi ortaklık] ortaklarını, eşleştirme kapsamında yüklenici ve daimi [Yerleşik]
eşleştirme danışmanlarının (RTA) yanı sıra Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Aracı (TAIEX)
kapsamındaki yüklenicileri işaret eder.
––––––––––––––––––––
1 28/04/2015 tarih ve 29340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 21/06/2015 tarih ve 29393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 28/08/2015 tarih ve 29459 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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3.5. Birlik Sözleşmesi: Alt Hibe Sözleşmeleri ve IPA II faaliyetlerini finanse etmekte
kullanılan dolaylı yönetim kapsamındaki görev dağılımı anlaşmaları dâhil olmak üzere ve IPA
II yararlanıcısı veya IPA II yardımının gerçek ve tüzel kişileri tarafından eş finansmanı da içerecek şekilde Avrupa Komisyonu veya IPA II yararlanıcısı veya Birlik sözleşmeleri ile ilgili
Hibe Yararlanıcısı tarafından imzalanan herhangi bir sözleşme veya hibe sözleşmesi anlamına
gelir. “Birlik Sözleşmesi” terimi aynı zamanda TAIEX kapsamındaki yardım ve Birlik programları kapsamında alınan hibeler ve bu hibelerin eş finansmanını da içerecek şekilde Birlik
programlarına katılımın hükümlerini de kapsar.
3.6. Alt Hibe Sözleşmesi: Kaynağını teşkil eden Birlik Sözleşmesine uygun olarak,
Hibe Yararlanıcısı ile Alt Hibe Yararlanıcısı arasında imzalanan mal temini, hizmet alımı ve/veya iş yapımı içermeyen hibe sözleşmesidir.
3.7. Tedarikçi: Birlik Sözleşmesi kapsamında Birlik Yüklenicisine mal tedarik eden
veya hizmet sunan veya iş yapan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Birlik Yüklenicisi ile bir Birlik
Sözleşmesi kapsamındaki mal, hizmet veya işleri temin etmek amacıyla Tedarik Sözleşmesi
imzalayan gerçek veya tüzel kişilerin, bu tedarik sözleşmelerinde kendilerini farklı sıfatlarla
nitelendirmeleri, bunların “Tedarikçi” vasfını değiştirmez.
3.8. Tedarik Sözleşmesi: Birlik Yüklenicisi ile Tedarikçi arasında Birlik Sözleşmesi
kapsamındaki mal, hizmet ve/veya işlerin tedariki amacıyla imzalanan sözleşmelerdir.
3.9. Hibe Yararlanıcısı: Kendisiyle bir hibe anlaşması imzalanan veya kendisine bir
hibe kararı bildirilen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.
3.10. Hibe Yararlanıcısı Konumunda Olan Birlik Yüklenicisi: Birlik Sözleşmesi
kapsamında mal tedarik eden veya hizmet sunan veya iş yapan veya hibe sözleşmesini yürüten
ve aynı zamanda hibeden doğrudan yararlanan gerçek veya tüzel kişidir.
4- IPA II Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Vergi İstisnaları ve Uygulaması
4.1. Vergi İstisnalarına İlişkin Genel Kural
IPA II Çerçeve Anlaşmasının “Vergiler, gümrük vergileri ve diğer mali harçlara ilişkin
kurallar” başlıklı 28. maddesinin ilk fıkrası uyarınca; “Bir Sektörel Anlaşmada ya da Finansman
Anlaşmasında aksi belirtilmemek kaydıyla vergiler, gümrük vergileri ve ithalat vergileri ve resimleri ve/veya eş etkiye sahip harçlar IPA II kapsamında finanse edilmez. Yukarıda bahsedilen
kural kapsamında belirtilen vergi muafiyetleri, IPA II yararlanıcısı ve IPA II yardımının gerçek
ve/veya tüzel alıcıları tarafından sağlanan eş-finansmanı da kapsar.”
Buna göre AB veya Türkiye ile AB ortak katkısıyla finanse edilen sözleşmelerin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve yükleri ve/veya eş
etkiye sahip vergiler, mali yardımlardan finanse edilmeyecektir.
4.2. Katma Değer Vergisi İstisnası ve Uygulaması
4.2.1. Anlaşma Hükmü
IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28. maddesinin 2/b bendinde;
“Birlik Yüklenicileri, Birlik Sözleşmesi kapsamında verilen herhangi bir hizmet ve/veya
tedarik edilen mal ve/veya yapılan iş için KDV'den muaftırlar. Ayrıca, Birlik Yüklenicisi tarafından temin edilen mallar veya verilen hizmetler veya yapılan işler, Birlik Sözleşmesi kapsamındaki hedefler ve faaliyetlerle ilişkili oldukları derecede KDV'den muaftır.”
2/c bendinde ise;
“(b) paragrafında öngörülen muafiyet ilke olarak ön muafiyet yolu ile yürürlüğe konur.
Bunun teknik anlamda ve/veya uygulamada mümkün olmadığı hallerde, söz konusu muafiyet
iade/mahsup olarak yürürlüğe konur.
Ön muafiyetin uygulandığı durumlarda, bir Birlik Yüklenicisi veya Birlik Yüklenicisine
mal tedarik eden ve/veya hizmet veren veya iş yapan bir yüklenici KDV'siz fatura keser. Bunun
için IPA II yararlanıcısı, KDV'den ön muafiyet için etkin mekanizma ve usullerin önceden oluşturulmuş olmasını sağlar.
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Fonun iadesi usulünün uygulanması durumunda, Birlik Yüklenicileri ve Birlik Yüklenicisinin Yüklenicileri, KDV iadesi için Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı kapsamında istenen
gerekli belgelerle birlikte vergi idaresine yazılı talepte bulunmaları halinde, vergi idaresinden
doğrudan KDV iadesi alabilirler.
Birlik Yüklenicisi ve Birlik Yüklenicisinin Yüklenicileri bu Anlaşmada öngörüldüğü
şekilde KDV’den muaf olan IPA II yardımı kapsamında tedarik edilen mallar ve/veya verilen
hizmetler ve/veya yapılan işlerle ilgili olarak ödenen KDV'yi, IPA II haricinde olan, herhangi
bir işlemleri için tahsil edilen KDV'den mahsup etme veya indirme hakkına sahiptir.
Gerekli belgelerin sunulmasını takiben, vergi idaresi, vergi iadesi, muafiyet ve mahsup
işlemini en fazla 30 takvim günü içerisinde asgari ve makul idari ücretler haricinde maliyet çıkarmadan tamamlar.”
hükümlerine yer verilmektedir.
4.2.2. Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası ile İstisnadan Yararlanılması
4.2.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam
a) Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası almak üzere Birlik Yüklenicilerinden;
i) Türkiye’de yerleşik, herhangi bir vergi türünden mükellefiyeti olmayan (süreksiz vergi mükellefiyeti hariç) gerçek kişiler için Birlik Sözleşmesinin uygulandığı yer (sözleşmenin
uygulandığı yerin tespiti mümkün değilse ikametgâhı);
ii) herhangi bir vergi türünden mükellefiyeti olan (süreksiz vergi mükellefiyeti hariç)
gerçek kişiler için mükellefiyeti;
iii) tüzel kişiler için ise iş merkezi (kayıtlı merkezi)
Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olan illerde (EK-1/a) bulunanlardan, imzaladıkları Birlik Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 4 (dört) milyon Türk Lirasından (4 milyon Türk Lirası
dâhil) az olanlar o ildeki Vergi Dairesi Başkanlığına (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefi olanlar bu Vergi Dairesi Başkanlığına); Birlik Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 4 (Dört) milyon Türk Lirasından fazla olanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığına,
b) Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası almak üzere Birlik Yüklenicilerinden;
i) Türkiye’de yerleşik, herhangi bir vergi türünden mükellefiyeti olmayan (süreksiz vergi mükellefiyeti hariç) gerçek kişiler için Birlik Sözleşmesinin uygulandığı yer (sözleşmenin
uygulandığı yerin tespiti mümkün değilse ikametgâhı);
ii) herhangi bir vergi türünden mükellefiyeti olan (süreksiz vergi mükellefiyeti hariç)
gerçek kişiler için mükellefiyeti;
iii) tüzel kişiler için ise iş merkezi (kayıtlı merkezi)
Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olmayan illerde (EK-1/b) bulunanların imzaladıkları Birlik
Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 2 (iki) milyon Türk Lirasından (2 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar o ildeki Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne; Birlik Sözleşmesinde kendisine
ayrılan bütçe payı 2 (iki) milyon Türk Lirasından fazla olanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığına,
c) Türkiye’de ikametgâhı olmayan ve herhangi bir vergi türünden mükellefiyeti olmayan (süreksiz vergi mükellefiyeti hariç) gerçek kişi Birlik Yüklenicileri (Yerleşik Eşleştirme
Danışmanları dâhil) ile Türkiye’de işyeri olmayan tüzel kişi Birlik Yüklenicileri, imzaladıkları
Birlik Sözleşmelerinde kendilerine ayrılan bütçe tutarına bakılmaksızın Gelir İdaresi Başkanlığına,
başvuracaklardır.
Birlik Sözleşmesinde yazılı kendisine ayrılan bütçe payı Euro (€) cinsinden belirlenmiş
olan Birlik Yüklenicilerinin başvuru makamının tespitinde, başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacaktır. Başvuru tarihinden kasıt, Birlik Yüklenicisinin KDV İstisna Sertifikası başvurusuna ilişkin dilekçesinin, başvuru yapılacak makamın evrak kaydına giriş tarihidir.
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4.2.2.2. KDV İstisna Sertifikası Başvurusunda Bulunabilecekler
Tebliğin “3-Tanımlar” bölümünde belirtilen “Birlik Yüklenicisi” ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de kurulu bulunmayan Birlik Yüklenicilerinin Türkiye’de kurulu bulunan şubelerine, başvurularının ilgili makamca uygun bulunması halinde KDV İstisna Sertifikası verilebilir.
Birlik Sözleşmesinin, Birlik Yüklenicisinin Türkiye şubesi tarafından yürütüldüğü hallerde, bu durumun Sözleşme Makamınca yazılı olarak teyit edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde
düzenlenen KDV İstisna Sertifikasının usulünce kullanılmamasından doğan yükümlülüklerden
Birlik Sözleşmesinde adı geçen Birlik Yüklenicisinin merkezi de sorumludur.
İş ortaklığı (joint venture) olarak Birlik Sözleşmesi imzalayan firmalar, iş ortaklığı şeklinde mükellefiyet tesis ettirmiş olmaları halinde KDV İstisna Sertifikası iş ortaklığı adına; adi
ortaklık şeklinde mükellefiyet tesis ettirmiş olmaları halinde ise KDV İstisna Sertifikası, adi
ortaklık adına verilecektir. İş ortaklığı ya da adi ortaklık olarak sözleşme imzalayan firmaların
aralarındaki sözleşmeye göre paylarına düşen oranda KDV İstisna Sertifikası talepleri kabul
edilmeyecektir.
Eşleştirme (Twinning) Sözleşmesi kapsamında Yerleşik Eşleştirme Danışmanlarına hizmet sunan Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Asistanı, IPA II Çerçeve Anlaşması uygulamasında
Tedarikçi konumundadır. Buna göre Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Asistanı, Eşleştirme Sözleşmesi çerçevesinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanına sunacağı hizmet sırasında Tebliğin
4.2.2.6 numaralı bölümünde belirlenen usul ve esaslara uymak zorundadır.
4.2.2.3. KDV İstisna Sertifikası Başvurusunda İstenilen Belgeler
a) Başvuru Talep Dilekçesi: Dilekçede, KDV İstisna Sertifikası talebi açıkça belirtilerek Birlik Yüklenicisi tarafından tarih, adı soyadı ve unvan yazılarak imzalanacak ve dilekçeye iletişim bilgileri (adres, telefon, faks ve e-posta) ile dilekçe eki dokümanlar “Ekler” bölümüne açıkça yazılacaktır. (EK-2/a-b-c).
b) Sözleşme ve Ekleri: Aşağıda belirtilen belgelerin birer örneği, Sözleşme Makamı
tarafından veya Birlik Yüklenicisinin gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişi olması
durumunda ise kurum yetkilisi tarafından “Aslının Aynıdır” şeklinde ibare konulmak suretiyle
onaylayan kişinin ad-soyad ve unvanı ile tarih yazılıp imzalanarak başvuru belgeleri arasına
eklenecektir:
- Sözleşme Makamı ile imzalanan Birlik Sözleşmesi,
- Birlik Sözleşmesinin işe başlama, sona erme tarihi, değişiklik usulleri, bütçesi, bütçe
dağılımı vb. ekleri olması durumunda bu ekleri,
- Birlik Sözleşmesinde işe başlama tarihi için işe başlama bildirimi ya da idari emir
(administrative order) vb. bir dokümana atıf yapıldığı durumlarda, işe başlama tarihini belirtir
belge,
- Başvuru tarihi itibariyle Birlik Sözleşmesinin süresinin dolmuş olması ancak zeyilname (addendum) veya idari emir vb. belgelerle sürenin uzatılmış olması durumunda, bu belge.
Bu belgelere ek olarak;
Konsorsiyum halinde imzalanan Birlik Sözleşmelerinde;
- Konsorsiyum üyelerinden herhangi birinin Birlik Sözleşmesindeki bütçe tutarının tamamı için KDV İstisna Sertifikası talep etmesi durumunda, diğer konsorsiyum üyesinin/üyelerinin KDV İstisna Sertifikası talebinde bulunmayacaklarına ilişkin ıslak imzalı feragat yazıları
(EK-15),
- Birlik Yüklenicisinin, konsorsiyum üyesi olarak Birlik Sözleşmesine ortak olması ve
kendi bütçe payı itibariyle KDV İstisna Sertifikası talebinde bulunması durumunda, konsorsiyum lideri ile Sözleşme Makamı arasında imzalanan sözleşme ve ekleri ile birlikte, her bir ortağa sözleşmeden ayrılan bütçe payını gösterir ortaklık sözleşmesinin ya da Birlik Sözleşmesinin eki mahiyetinde olan ve Sözleşme Makamı tarafından düzenlenen bütçe tablosunun bir
örneği,
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Birden fazla yararlanıcısı olan Birlik Sözleşmelerinde;
- Birlik Yüklenicisinin, koordinatör olarak Birlik Sözleşmesindeki bütçe tutarının tamamı için KDV İstisna Sertifikası talep etmesi durumunda, eş yararlanıcının/yararlanıcıların
KDV İstisna Sertifikası talebinde bulunmayacaklarına ilişkin ıslak imzalı feragat yazıları (EK-16),
- Birlik Yüklenicisinin, eş yararlanıcı olarak Birlik Sözleşmesine ortak olması ve kendi
bütçe payı için KDV İstisna Sertifikası talep etmesi durumunda, koordinatör ile Sözleşme Makamı arasında imzalanan sözleşme ve ekleri ile birlikte, koordinatör ile eş yararlanıcı/yararlanıcılar arasındaki bütçe dağılımını gösteren ortaklık sözleşmesinin ya da Birlik Sözleşmesinin
eki mahiyetinde olan ve Sözleşme Makamı tarafından düzenlenen bütçe tablosunun bir örneği,
Eşleştirme Sözleşmelerinde;
Bir Eşleştirme Sözleşmesinin Eş Ülkesi tarafından atanan Yerleşik Eşleştirme Danışmanının yetkilendirildiğine dair Birlik Sözleşmesinin ilgili bölümünün bir örneği,
başvuru belgeleri arasına eklenecektir.
AB mali yardımları ihale prosedürlerini ve kurallarını düzenleyen standart dokümanların revize edilmesi neticesinde ortaya çıkacak farklı formatlardaki Birlik Sözleşmelerinde,
başvuruların sonuçlandırılabilmesi için istenilen bilgileri sağlamak üzere ve gerekli görülen
diğer hallerde Başvuru Makamı ilave belgeler isteme yetkisini haizdir.
Birlik Yüklenicisi, sunmuş olduğu belgelerin doğruluğundan sorumludur.
c) Bilgi Formunun Aslı: Bu Tebliğ eki “Bilgi Formu” (EK-3), hem Birlik Yüklenicisi
hem de Sözleşme Makamı yetkilisi tarafından imzalanmalıdır. Söz konusu formu imzalayan
kişilerin adı-soyadı ve unvanı, imza tarihi ve Birlik Sözleşmesinin uygulanacağı il/iller mutlaka
yer almalı, Birlik Sözleşmesinin imzalanma şekli, karşısındaki kutucuğa (X) işareti konulmak
suretiyle belirtilmeli, Bilgi Formundaki bilgiler ile Birlik Sözleşmesindeki bilgiler uyumlu olmalıdır. Bilgi Formunda elle doldurulan bölümler varsa Sözleşme Makamınca mutlaka paraflanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Bilgi Formunda Birlik Yüklenicisini ilgilendirmeyen
kısımlar varsa bu bölümlere “Yok” ibaresi yazılmalıdır.
Bununla birlikte;
Konsorsiyum halinde imzalanan Birlik Sözleşmelerinde;
- Konsorsiyum üyelerinden herhangi birinin Birlik Sözleşmesindeki bütçe tutarının tamamı için KDV İstisna Sertifikası talep etmesi durumunda, Bilgi Formu bütçenin tamamı için
imzalanmış olmalıdır.
- Birlik Yüklenicisinin, konsorsiyum üyesi olarak Birlik Sözleşmesine ortak olması ve
kendi bütçe payı itibariyle KDV İstisna Sertifikası talebinde bulunması durumunda, lider ve
konsorsiyum üyelerinin payları Bilgi Formunda ayrı ayrı belirtilerek imzalanmış olmalı veya
söz konusu bütçe paylarını gösteren tablo, Birlik Yüklenicisi ve Sözleşme Makamınca imzalanarak Bilgi Formuna ek yapılmalıdır.
Birden fazla yararlanıcısı olan Birlik Sözleşmelerinde;
- Birlik Yüklenicisinin, koordinatör olarak Birlik Sözleşmesindeki bütçe tutarının tamamı için KDV İstisna Sertifikası talep etmesi durumunda, Bilgi Formu bütçenin tamamı için
imzalanmış olmalıdır.
- Birlik Yüklenicisinin, eş yararlanıcı olarak Birlik Sözleşmesine ortak olması ve kendi
bütçe payı için KDV İstisna Sertifikası talep etmesi durumunda, Koordinatör ve eş
yararlanıcı/yararlanıcıların payları Bilgi Formunda ayrı ayrı belirtilerek imzalanmış olmalı
veya söz konusu bütçe paylarını gösteren tablo, Birlik Yüklenicisi ve Sözleşme Makamınca
imzalanarak Bilgi Formuna ek yapılmalıdır.
Sözleşme Makamının yurt dışında olduğu durumlarda, Bilgi Formunun Sözleşme Makamı tarafından onaylanacak bölümü boş bırakılabilecektir. Birlik Yüklenicisi tarafından imzalanacak bölüm; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Birlik Yüklenicisi olması
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durumunda bu kurumların konu ile ilgili imzaya yetkili üst idari amiri, bunlar dışındaki Birlik
Yüklenicilerinde ise gerçek kişi Birlik Yüklenicisinin kendisi, tüzel kişi Birlik Yüklenicisinde
ise tüzel kişiliğin konu ile ilgili imzaya yetkili üst yöneticisi tarafından onaylanması gerekmektedir.
Sözleşme Makamları, Bilgi Formunu imzalamakla, Bilgi Formunda bilgileri yer alan
Birlik Sözleşmesinin IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında olduğunu teyit etmiş ve Bilgi
Formundaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş sayılır.
4.2.2.4. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi
Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlık Gelir Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler
KDV İstisna Sertifikası başvurusunda bulunan Birlik Yüklenicisinin başvurusu, belgelerinin eksik olması durumunda dahi kabul edilecektir. Ancak bu eksiklikler, yetkili başvuru
makamının resmî kayıtlarına giriş tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak Birlik Yüklenicisine bildirilecektir. Başvurunun ret olunması halinde ret nedenleri yazı ile bildirilecektir.
Başvurusu uygun bulunan Birlik Sözleşmesindeki süresi bitmemiş Birlik Yüklenicisine,
Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık Gelir Müdürlüğünce IPA
II Çerçeve Anlaşmasında belirlenen vergi istisnalarından bu Tebliğle belirlenen usul ve esaslar
dâhilinde yararlanabileceğine dair resmi yazı (EK-4/a) ve bu yazı ekinde Birlik Sözleşmesindeki bütçe payı ve Birlik Sözleşmesindeki süreler ile sınırlı olmak üzere KDV İstisna Sertifikası
(EK-5) verilecektir.
Birlik Yüklenicisine verilen KDV İstisna Sertifikasının bir örneği, verilme tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde KDV İstisna Sertifikasının üzerinde yazılı vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne gönderilecektir.
Başvurusu uygun bulunan ancak Birlik Sözleşmesinde yazılı süresi bitmiş bulunan Birlik Yüklenicisine verilecek resmi yazı (EK-4/b), Birlik Sözleşmesinin süresi içerisinde Birlik
Sözleşmesi kapsamında mal ve hizmet alımları ile yaptırılan işler nedeniyle yüklendiği
KDV’leri iade alabileceği hususunu içerecek, ancak ekinde KDV İstisna Sertifikası verilmeyecektir.
Birlik Sözleşmesinde sürenin açıkça belirtilmemiş olması durumunda, sözleşmede atıf
yapılan belgelerde yazılı süreler dikkate alınacaktır. Birlik Sözleşmesinin süresinin Sözleşme
Makamı tarafından zeyilname (addendum) veya idari emir (administrative order) vb. ile değiştirilmesinin mümkün olmadığı hallerde Sözleşme Makamı tarafından resmi yazı ile ilgili
Başvuru Makamına bildirilen süreler (kesin kabul için öngörülen tarih dâhil) KDV İstisna Sertifikasının düzenlenmesinde dikkate alınır.
Birlik Yüklenicisi tarafından KDV İstisna Sertifikası almak için bu Tebliğ ile belirlenen
başvuru makamlarından başka makamlara eksiksiz belgelerle başvuru yapılması halinde, başvuru evrakları, başvurulan makam tarafından doğru makama ivedilikle iletilecek ve bu durum
ayrıca Birlik Yüklenicisine yazı ile bildirilecektir.
Birlik Yüklenicisi tarafından KDV İstisna Sertifikası almak için bu Tebliğ ile belirlenen
başvuru makamlarından başka makamlara eksik belgelerle başvuru yapılması halindeyse başvuru evrakları Birlik Yüklenicisine iade edilerek, evraklarını tamamlamak suretiyle doğru makama başvurması gerektiği yazı ile bildirilecektir.
IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28(2)(c) maddesi gereğince, Birlik Yüklenicisine, gerekli
belgelerle eksiksiz olarak başvurduğu tarihten itibaren 30 gün içinde KDV İstisna Sertifikasının
düzenlenip verilmesi gerekmektedir.
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlık Gelir
Müdürlüklerine yapılacak başvurular sonrasında verilen KDV İstisna Sertifikalarına ilişkin
olarak ekteki tablo (EK-6), yıllık olarak doldurularak izleyen yılın Ocak ayının son gününe kadar avrupabirligi@gelirler.gov.tr elektronik posta adresine gönderilecektir.
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4.2.2.5. Birlik Sözleşmesinde Değişiklik Olması Halinde İstenilen Belgeler ve
Yapılacak İşlemler
Sözleşme Makamı tarafından Birlik Sözleşmesinin süresinde, bütçesinde, konusunda
ve numarasında, Birlik Yüklenicisinin ve Hibe Yararlanıcısının unvanında değişiklik yapılması
halinde Birlik Yüklenicisinin Sözleşme süresi devam ediyorsa mevcut KDV İstisna Sertifikasını
değiştirmek için ilgili Sözleşme Makamından söz konusu değişikliğe ilişkin almış olduğu kanıtlayıcı belgenin “Aslının Aynıdır” ibaresi ile onaylanmış bir örneği ve bir önceki KDV İstisna
Sertifikasının aslı ile birlikte KDV İstisna Sertifikasını aldığı makama dilekçeyle başvurması
gerekmektedir.
Başvurusunun uygun bulunması halinde Birlik Yüklenicisine resmi yazı ekinde yeni
KDV İstisna Sertifikası verilecektir. Daha önce verilen KDV İstisna Sertifikasının aslı vergi
idaresine teslim edilmeden, Birlik Yüklenicisine yeni KDV İstisna Sertifikası verilmeyecektir.
Birlik Sözleşmesinin bütçesinde meydana gelecek değişikliklerde, sözleşme bütçesinin
Tebliğin “4.2.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı bölümündeki
tutarları aşması ya da bu tutarların altında kalması durumunda, sözleşme bütçesi düzeltilmiş
KDV İstisna Sertifikasına ilişkin resmi yazı, ilk sertifikaya ilişkin resmi yazıyı veren makam
tarafından verilecektir.
4.2.2.6. KDV İstisna Sertifikasının Kullanılması
KDV İstisna Sertifikası kullanmak suretiyle Birlik Sözleşmesi kapsamında temin edilecek mal, hizmet ile yapılan işler için Tedarikçi tarafından düzenlenecek fatura tutarı ya da
aynı Birlik Sözleşmesi kapsamında aynı Tedarikçiden yapılacak alımların toplam tutarının
(KDV Hariç) 3.500 TL’yi aşması durumunda Birlik Yüklenicisi öncelikle Tedarikçi ile bir örneği Tebliğin ekinde (EK-7) yer alan “Tedarik Sözleşmesi” yapacaktır. Söz konusu Tedarik
Sözleşmesine konu mal, hizmet ve işlerin Birlik Sözleşmesi kapsamında olduğunun Hibe Yararlanıcısı tarafından “Bu Tedarik Sözleşmesinde yazılı alımlar …… tarih ve …… sayılı Birlik
Sözleşmesi kapsamında yapılmıştır” şeklinde şerh düşülerek onaylanması halinde bu mal teslimi, hizmet ifası ve işler için KDV hesaplanmayacaktır.
Birlik Yüklenicisinin aynı zamanda Hibe Yararlanıcısı olması durumunda, söz konusu
Tedarik Sözleşmesi Birlik Yüklenicisinin gerçek kişi olması durumunda kendisi tarafından, tüzel kişi olması durumundaysa tüzel kişiliğin konu ile ilgili imzaya yetkili yöneticisi tarafından
onaylanması gerekmektedir.
Birlik Yüklenicisi ve Tedarikçi, EK-7’deki bilgileri ihtiva etmek kaydıyla Tedarik Sözleşmesinin şeklini serbestçe tayin edebilirler.
Tedarikçi, Birlik Yüklenicisi ile yaptığı ve Hibe Yararlanıcısı tarafından onaylanmış
Tedarik Sözleşmesinin ve Birlik Yüklenicisinde yer alan KDV İstisna Sertifikasının kendisine
ibraz edilmesi halinde, söz konusu Tedarik Sözleşmesinin ve sertifikanın Birlik Yüklenicisi tarafından “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanan birer örneğini almak ve Birlik Yüklenicisine
düzenlediği fatura veya benzeri evrakta “6647 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan IPA
II Çerçeve Anlaşmasının 28/2. maddesi gereğince, …………tarih ve ……….. sayılı KDV İstisna Sertifikasına istinaden KDV hesaplanmamıştır” şeklinde şerh düşmek suretiyle KDV hesaplamayacaktır.
Birlik Yüklenicisinin KDV İstisna Sertifikası kullanmak suretiyle Birlik Sözleşmesi
kapsamında temin edeceği mal, hizmet ile yapılan işler için Tedarikçinin düzenlediği fatura
tutarı ve aynı Birlik Sözleşmesi kapsamında aynı Tedarikçiden yapılacak alımların toplam tutarı
(KDV Hariç) 3.500 TL ve altında ise; Tedarik Sözleşmesi yapmak ve Hibe Yararlanıcısına
onaylatmak şartı aranmaksızın, KDV İstisna Sertifikasının ibrazı ve bir örneğinin verilmesi ile
yukarıdaki şerh düşülerek düzenlenecek fatura veya benzeri evrakta KDV hesaplanmayacaktır.
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Birlik Yüklenicisi, Birlik Sözleşmesi kapsamında KDV İstisna Sertifikası kullanarak
KDV’siz yapmış olduğu alımlar ile KDV İstisna Sertifikası kullanmaksızın yapmış olduğu
KDV’li alımlarını ve KDV’nin konusuna girmeyen diğer harcamalarını, Tebliğin eki “IPA Alım
Bildirimi”ne (EK-8) aktarıp Hibe Yararlanıcısına “Bu bildirimde yer alan alım ve harcamalar,
…….. tarih ve …... sayılı Birlik Sözleşmesi kapsamında yapılmıştır” şeklinde şerh düşülerek
onaylattırmak suretiyle, Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden takvim yılının başından
başlamak üzere her yıl Şubat ayının son gününe kadar, yıl içerisinde sona eren sözleşmelerde
sözleşme süresinin bittiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar, KDV iadesi talep edilen durumlarda ise her halükarda iade talebinde bulunulduğu tarihe kadar;
- KDV İstisna Sertifikasının üzerinde yazılı vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne,
- KDV İstisna Sertifikasının alınmadığı durumlarda ise bu Tebliğin “4.2.3.1.1.” numaralı bölümünde belirtilen KDV iadesi için yetkili vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne,
bir dilekçe ekinde ıslak imzalı olarak gönderecektir. Süresi takvim yılını aşan sözleşmelerde müteakip yıllarda yapılacak bildirimler, önceki dönemleri de içerecek şekilde kümülatif olarak yapılacak ve son bildirim elektronik ortamda da (cd, dvd, flash disk vb.) yapılacaktır.
Herhangi bir alım olmadığı durumda, bu husus bir yazı ile yine aynı sürelerde ilgili makama
bildirilecektir. KDV İstisna Sertifikasının alınmadığı durumlarda IPA Alım Bildirimi yalnızca
KDV iadesi talebinde bulunulması halinde verilecektir.
Birlik Yüklenicisinin aynı zamanda Hibe Yararlanıcısı olduğu durumlarda söz konusu
bildirimin; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Birlik Yüklenicisi olması durumunda bu kurumların konu ile ilgili imzaya yetkili üst idari amiri; bunlar dışındaki Birlik Yüklenicilerinde ise gerçek kişi Birlik Yüklenicisinin kendisi tarafından, tüzel kişi Birlik Yüklenicisinde
ise tüzel kişiliğin konu ile ilgili imzaya yetkili üst yöneticisi tarafından onaylanması gerekmektedir.
4.2.2.7. Zayi Olan KDV İstisna Sertifikası
KDV İstisna Sertifikası zayi olan Birlik Yüklenicisinin bir dilekçe ile ilk KDV İstisna
Sertifikası başvurusu yaptığı makama başvurması durumunda, ilgili makam tarafından dilekçeleri dosyalarında muhafaza edilmek suretiyle ve Birlik Sözleşmesinin süresinin bitmemiş olması koşuluyla yeni KDV İstisna Sertifikası düzenlenerek verilecektir.
Diğer yandan, KDV İstisna Sertifikası zayi olan Birlik Yüklenicisine 04/01/1961 tarihinde kabul edilen 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun4 352/II-8 inci maddesi uyarınca ikinci
derece usulsüzlük cezası kesilecektir. Bu Kanunun 373 üncü madde hükmü saklıdır.
4.2.3. KDV İadesi
IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında bir Birlik Yüklenicisi veya bu Tebliğde öngörüldüğü şekilde istisnaya hak kazanan bir Birlik Yüklenicisine mal teslim eden veya hizmet
sunan veya iş yapan herhangi bir Tedarikçi, bu Tebliğde öngörüldüğü şekilde KDV’den istisna
olarak teslim edilen mallar veya sunulan hizmetler veya yapılan işlerle ilgili olarak yüklendiği
KDV’yi diğer işlemleri için tahsil ettiği KDV’den indirme hakkına sahiptir.
Bu düzenleme tam istisna mahiyetinde olduğundan istisna kapsamına giren teslim ve
hizmetler veya yapılan işler dolayısıyla yüklenilen vergiler, indirim yoluyla telafi edilememeleri
halinde, Birlik Yüklenicisine ve/veya Tedarikçiye nakden veya mahsuben iade edilebilecektir.
––––––––––––––––––––
4 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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4.2.3.1. Birlik Yüklenicisine KDV İadesi
4.2.3.1.1. KDV İadesi İçin Başvurulacak Makam
Tebliğin “4.2.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı bölümündeki Makamlara başvurarak daha önce KDV İstisna Sertifikasına yönelik resmi yazı almış
bulunan Birlik Yüklenicilerinden;
a) Herhangi bir vergi türünden mükellefiyeti olanlar (süreksiz vergi mükellefiyeti hariç),
bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne,
b) Türkiye’de yerleşik, herhangi bir vergi türünden mükellefiyeti olmayan (süreksiz
vergi mükellefiyeti hariç) gerçek kişiler, Sözleşmesinin uygulandığı (sözleşmenin uygulandığı
yerin tespiti mümkün değilse ikametgâhlarının bulunduğu) yerdeki o il için Tebliğin ekinde
(EK-9) belirtilen yetkili vergi dairesi müdürlüğüne,
c) Türkiye’de ikametgâhı olmayan ve herhangi bir vergi türünden mükellefiyeti bulunmayan (süreksiz vergi mükellefiyeti hariç) gerçek kişiler (Yerleşik Eşleştirme Danışmanları
dâhil) ile Türkiye’de işyeri olmayan ve herhangi bir vergi türünden mükellefiyeti bulunmayan
(süreksiz vergi mükellefiyeti hariç) tüzel kişiler, Tebliğin ekinde (EK-9) belirtilen ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendileri için tayin edilen vergi dairesi müdürlüğüne,
başvurarak Birlik Sözleşmesi kapsamında yüklendiği KDV’nin iadesi talebinde bulunacaktır.
Tebliğin “4.2.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı bölümündeki Makamlara başvurarak daha önce KDV İstisna Sertifikasına yönelik resmi yazı almamış bulunan Birlik Yüklenicileri, Birlik Sözleşmelerinin süresi bitmemiş ise öncelikle söz
konusu Makamlara “4.2.2.3. KDV İstisna Sertifikası Başvurusunda İstenilen Belgeler” başlıklı
bölümde belirtilen belgeler ile başvurarak KDV İstisna Sertifikası talep edeceklerdir. Birlik
Sözleşmesindeki süresi bitmiş olanlar, söz konusu Makamlara “4.2.2.3. KDV İstisna Sertifikası
Başvurusunda İstenilen Belgeler” başlıklı bölümde belirtilen belgeler ile başvurarak iade talebini bildirecek, ilgili makamca kendisine Birlik Sözleşmesi nedeniyle yüklendiği KDV’lerin
iadesi için verilecek resmi yazı ile birlikte, yukarıda belirtilen, durumuna uygun vergi dairesi
müdürlüğüne/malmüdürlüğüne iade için başvuracaklardır.
KDV mükellefi olan Birlik Yüklenicisine nakden veya mahsuben yapılacak iade işlemleri, istisna kapsamındaki işlemlerin beyan edildiği dönem beyannameleri ile buna ilişkin verilecek standart iade talep dilekçesine dayanılarak yapılacaktır.
4.2.3.1.2. KDV İadesi İçin İstenilen Belgeler
Birlik Yüklenicisi tarafından yapılacak iade başvurusunda aşağıdaki belgelerin ibrazı
gereklidir.
1) Standart iade talep dilekçesi,
2) İndirilecek KDV listesi (KDV mükellefi olmayan Birlik Yüklenicilerinden istenilmeyecektir.),
3) Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık Gelir Müdürlüğünce iade ile ilgili verilen resmi yazının veya KDV İstisna Sertifikasının bir örneği,
4) Birlik Sözleşmesi kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yaptırılan işlere ilişkin
fatura veya benzeri evrakın aslı veya onaylı örnekleri,
5) Yüklenilen KDV listesi (Birlik Yüklenicisinin KDV mükellefi olmaması durumunda,
bu listenin Birlik Sözleşmesi kapsamında yapılan harcamaya ait olduğu Sözleşme Makamınca
onaylanmalıdır),
6) Kendisine ibraz edilen fatura veya benzeri evrak karşılığında Sözleşme Makamı tarafından yapılan ödemelere ilişkin makbuzların (banka dekontu dâhil) aslı veya onaylı örneği,
7) Birlik Sözleşmesinin varsa harcama kalemlerine ilişkin tablosu ve Sözleşme Makamı
tarafından verilen Birlik Sözleşmesine ilişkin nihai uygun harcama tutarları tablosu.
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4.2.3.1.3. Birlik Yüklenicisine Yapılacak KDV İadesine İlişkin Esaslar
Yüklenilen KDV listesinde yürürlükteki KDV mevzuatında belirtilen bilgilere yer verilecektir.
İstenilen belgelerin fotokopilerinin sunulması halinde, Birlik Yüklenicisi gerçek kişi
olması durumunda kendisi tarafından, tüzel kişi olması durumundaysa kurum yetkilisi tarafından bu fotokopilerin aslının aynısı olduğuna dair bir şerh düşülerek, varsa kaşe tatbiki, imza
ve tarih konulmak suretiyle onaylanması gerekir.
İade için Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ibraz edilen durumlarda KDV mevzuatının gümrük beyannameli mal ihracı için öngörülen limitleri geçerli olacaktır.
Birlik Sözleşmesinde yer alan bütçe tutarını aşan harcamalara ait KDV ile Birlik Yüklenicisi tarafından Birlik Sözleşmesi kapsamında yüklenilen ve Sözleşme Makamından tahsil
edilen KDV, Birlik Yüklenicisine iade edilmez.
Ayrıca KDV mükellefi olmayan Birlik Yüklenicisine yapılacak olan KDV iadelerinde
aşağıdaki hususlar da dikkate alınır:
KDV mükellefi olmayan Birlik Yüklenicisine AB fonundan yapılan ödemeye, KDV’nin
dahil olup olmadığı hususu yüklenilen KDV listesine şerh düşülerek, yetkilinin adı-soyadı, unvanı ve tarih belirtilmek suretiyle Sözleşme Makamı tarafından onaylanacaktır. Yapılan harcamaların Birlik Sözleşmesi kapsamında olduğuna ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu’nun bulunması halinde, Sözleşme Makamı anılan listeyi, bu rapora dayanarak onaylayacaktır.
Bununla birlikte, Sözleşme Makamının Türkiye sınırları dışında olduğu durumda söz
konusu listenin; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Birlik Yüklenicisi olması durumunda bu kurumların konu ile ilgili imzaya yetkili üst idari amiri; bunlar dışındaki Birlik
Yüklenicilerinde ise gerçek kişi Birlik Yüklenicisinin kendisi tarafından, tüzel kişi Birlik Yüklenicisinde ise tüzel kişiliğin konu ile ilgili imzaya yetkili üst yöneticisi tarafından onaylanması
gerekmektedir.
Bu şekilde yapılacak onayda, yapılan harcamaların Birlik Sözleşmesi kapsamında olduğuna ilişkin düzenlenmiş Yeminli Mali Müşavir Raporunun bir örneği de eklenecektir.
Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu düzenlendiği durumlarda yüklenilen
KDV listesinin onaylanmasına ilişkin ayrıca bir Yeminli Mali Müşavir Raporu düzenlemesine
gerek bulunmamaktadır.
4.2.3.2. Tedarikçiye KDV İadesi
Tedarikçilerin Birlik Sözleşmesi kapsamındaki KDV iade başvurularını yürürlükteki
KDV mevzuatı çerçevesinde bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne yapması gerekmektedir.
Tedarikçi iade başvurusu için gümrük beyannameli mal ihracından doğan KDV iadeleri
çerçevesinde ibraz edeceği belgelere aşağıdaki belgeleri de ilave edecektir:
1) İadeye konu her bir fatura için Birlik Yüklenicisinden aldığı KDV İstisna Sertifikasının Birlik Yüklenicisi tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı bir örneği,
2) Tebliğin “4.2.2.6 KDV İstisna Sertifikasının Kullanılması” başlıklı bölümü uyarınca
Tedarik Sözleşmesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Birlik Yüklenicisi ile yapılan
Tedarik Sözleşmesinin, Tebliğin aynı bölümündeki esaslar dâhilinde, onaylı örneği.
İade için Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu ibraz edilen durumlarda
mal ihracı için öngörülen limitler geçerli olacaktır.
4.2.3.3. KDV İadesi için Vergi Dairesi Müdürlüğünce/Malmüdürlüğünce Yapılacak
İşlemler
KDV iadesi yapmakla görevlendirilen vergi dairesi müdürlüğünce/malmüdürlüğünce,
yukarıda belirtilen belgelerle birlikte başvuran KDV mükellefi olmayan ve herhangi bir diğer
vergi türünden mükellefiyet kaydı bulunmayan;
- T.C. vatandaşı Birlik Yüklenicisine, T.C. kimlik numarası üzerinden,
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- T.C. vatandaşı olmayan ve/veya Türkiye’de ikametgâhı olmayan gerçek kişiler ile
Türkiye’de işyeri olmayan tüzel kişi Birlik Yüklenicilerine (Yerleşik Eşleştirme Danışmanları
dâhil) ilgili mevzuatına göre verilmiş olan potansiyel vergi kimlik numarasından (daha önce
verilmemiş ise potansiyel vergi kimlik numarası verilmek suretiyle) işlem yapılacaktır.
KDV dışında başka bir vergi türünden mükellefiyet kaydı varsa, buna ilişkin vergi kimlik numarasından iade dilekçesi kabul edilecektir.
Tebliğin “4.2.3.1.1. KDV İadesi İçin Başvurulacak Makam” başlıklı bölümünde belirtilen iade için yetkili vergi dairesi müdürlüğü/malmüdürlüğü, Birlik Yüklenicisinin iade talebini, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra nakden veya mahsuben yerine getirecektir.
Tedarikçilerin iade talepleri, bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğü/malmüdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.
Nakden veya mahsuben iade talepleri, iade için gerekli belgelerin ibrazı ve varsa eksikliklerin tamamlanmasını takiben, yürürlükteki KDV mevzuatının gümrük beyannameli mal
ihracından doğan KDV’nin iadesindeki esaslar çerçevesinde belgelerin eksiksiz tamamlandığı
tarihten itibaren 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İade işlemleri sırasında yürürlükteki
KDV mevzuatının “Özel Esaslar” bölümündeki düzenlemeler saklıdır.
Vergi dairesi müdürlükleri/malmüdürlükleri, IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında
Birlik Yüklenicilerine ve Tedarikçilere yapmış oldukları KDV iadelerine ilişkin olarak hazırladıkları listeyi (EK-13) her yıl Şubat ayının sonuna kadar öncelikle avrupabirligi@gelirler.gov.tr
elektronik posta adresine ve ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire
Başkanlığına resmi yazı ekinde bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlık Gelir
Müdürlükleri aracılığıyla göndereceklerdir.
4.2.4. Özellik Arz Eden Durumlar
4.2.4.1. Yıllara Sari İnşaat-Taahhüt İşleri
Yıllara sari inşaat-taahhüt işi yapan Birlik Yüklenicisi, bu inşaat-taahhüt işi ile ilgili
olarak yüklendiği ve ilgili dönemde verdiği KDV beyannamesinde indiremediği KDV’yi, bu
Tebliğde belirtilen usul ve esaslar dahilinde iade alabilecektir. Ancak yürürlükteki KDV mevzuatında belirtilen satış faturaları yerine, ilgili vergilendirme döneminde yaptıkları işle ilgili
hakediş belgeleri karşılığında Sözleşme Makamınca yapılan ödemeye ilişkin verilen makbuzun
(banka dekontu, tahsilat alındısı vb.) yüklenilen KDV listesine eklenmesi yeterli olacaktır.
4.2.4.2. KDV İstisna Sertifikası İbraz Edilmeden KDV’siz Fatura Düzenlenmesi
Tebliğin “4.2.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı bölümünde belirtilen makamlara Birlik Sözleşmesinin süresi içerisinde herhangi bir tarihte başvurarak, bu makamlarca Birlik Yüklenicisi olduğu yazılı olarak tespit edilen Birlik Yüklenicisine
mal teslim eden, hizmet ifasında bulunan veya iş yapan Tedarikçinin, kendisine Birlik Yüklenicisi tarafından o gün için geçerli bir KDV İstisna Sertifikası ibraz edilmemesine rağmen KDV
hesaplamaksızın fatura düzenlemesi durumunda, yüklendiği KDV’lerin indirim ve iadeye konu
edilebilmesi; işlemin Birlik Sözleşmesi süresi içerisinde yapılmış olması, Birlik Sözleşmesi
kapsamında olduğunun Yeminli Mali Müşavir Raporu veya Vergi İnceleme Raporuyla tespiti
ve Tebliğdeki diğer koşullara uyulması şartıyla mümkündür. Bu tespit, Yeminli Mali Müşavir
KDV İadesi Tasdik Raporu ibraz edilen durumlarda işbu rapor ile de yapılabilir. Diğer yandan,
yukarıdaki işleme taraf olan Birlik Yüklenicisine ve Tedarikçiye 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci maddesi uyarınca ayrı ayrı ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir.
Tebliğin “4.2.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı bölümünde belirtilen makamlara Birlik Sözleşmesinin süresi içerisinde herhangi bir tarihte başvurmayan Birlik Yüklenicisine mal teslim eden, hizmet ifasında bulunan veya iş yapan Tedarikçinin, kendisine Birlik Yüklenicisi tarafından o gün için geçerli bir KDV İstisna Sertifikası
ibraz edilmemesine rağmen KDV hesaplamaksızın fatura düzenlemesi durumunda, Tedarikçinin ilgili dönem KDV beyanlarında gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır. Vergi ziyaına neden
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olan durumların ortaya çıkması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi
ziyaı cezası uygulanacaktır. Yapılacak düzeltme işleminin sonucunu müteakiben söz konusu
mal teslimi veya hizmet ifasının Birlik Sözleşmesi kapsamında olduğunun Yeminli Mali Müşavir Raporuyla veya bir Vergi İnceleme Raporuyla tespiti halinde ve Tebliğdeki diğer koşullara
uyulması durumunda, yürürlükteki KDV mevzuatına göre yapmış olduğu mal ve hizmet alımları nedeniyle yüklendiği KDV’ler ile ilgili Birlik Yüklenicisinin iade başvurusu, iadeye yetkili
makam tarafından sonuçlandırılacaktır.
4.2.4.3. Sözleşme Makamınca Nihai Uygun Harcama Tutarının Tespiti
Sözleşme Makamının yaptığı denetimler sonucunda sözleşmeye ilişkin nihai uygun
harcama tutarının yeniden belirlenmesi durumunda, söz konusu Birlik Sözleşmesi kapsamında
Tedarikçilerden yapılan mal teslimleri, hizmet ifaları ve işlerde faydalanılan KDV istisna tutarları, yeni sözleşme bütçesi dikkate alınarak hesaplanacak, bu tutarı aşan kısımlar için KDV
istisnasından yararlanıldığının tespit edilmesi durumunda aşan kısımlara yönelik tahsil edilmeyen vergiler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmek
ve söz konusu vergiler için kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu
döneme ilişkin normal vade tarihinden son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme
faizi hesaplanmak suretiyle bu Tebliğin “4.2.3.1.1. KDV İadesi İçin Başvurulacak Makam”
başlıklı bölümünde belirtilen iadeye yetkili vergi dairesi müdürlüğünce/malmüdürlüğünce tahsil
edilecektir.
4.2.4.4. Birlik Sözleşmesinin Feshi
Birlik Sözleşmesinin feshedildiğinin “4.2.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı bölümde belirtilen Başvuru Makamları tarafından öğrenilmesi durumunda, KDV İstisna Sertifikası iptal edilecek ve feshedilen Birlik Sözleşmesi kapsamında faydalanılan istisnalar nedeniyle varsa tahsil edilmeyen vergiler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmek ve söz konusu vergiler için kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden son yapılan
tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi hesaplanmak suretiyle Tebliğin “4.2.3.1.1.
KDV İadesi İçin Başvurulacak Makam” başlıklı bölümünde belirtilen iade için yetkili vergi
dairesi müdürlüğünce/malmüdürlüğünce tahsil edilecektir.
4.2.4.5. Müteselsil Sorumluluk
Tedarikçilerin bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak KDV istisnası uygulamaları halinde,
istisna uygulaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim ve hizmeti
yapan Tedarikçiler ile birlikte teslim veya hizmet yapılanlar da müteselsilen sorumlu olur.
Kendilerine KDV İstisna Sertifikası ibraz edilen Tedarikçiler, Tebliğdeki usul ve esaslara uygun olarak istisna kapsamında işlem yaparlar. Daha sonra işlemin, istisna için gerekli
şartları baştan taşımadığı ya da şartların sonradan ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet
yapılan Birlik Yüklenicisinden aranır. Tedarikçinin indirim işlemleri ve iade talebi ise Tebliğin
ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslar kapsamında yerine getirilir.
4.2.4.6. Birlik Sözleşmesinin Süresi Dışında Yapılan Zorunlu Harcamalar
Birlik Sözleşmesi ve eklerinde yazılı olan başlangıç tarihinden önce veya bitiş tarihinden sonra Birlik Yüklenicileri tarafından yapılması zorunlu olan hizmet alımlarına ilişkin
KDV’lerin iadesi, bu hizmet alımlarının Birlik Sözleşmesi kapsamında ve uygun harcama kalemleri içerisinde olduğunun, Birlik Sözleşmesi ve eklerinden açıkça tespit edilebilmesi halinde
bu belgelere göre; Birlik Sözleşmesi ve eklerinden açıkça tespit edilemediği durumlarda ise
Vergi İnceleme Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporuyla tespiti ve Tebliğdeki diğer koşullara uyulması şartıyla mümkündür. Bu tespit, Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu ibraz edilen durumlarda işbu rapor ile de yapılabilir.
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4.2.4.7. Sözleşme Makamlarına Düzenlenen Faturalar
AB mali yardım kurallarına uygun olarak Birlik Yüklenicilerinin, Birlik Sözleşmesi
kapsamında yaptıkları işlerle ilgili Sözleşme Makamlarına düzenledikleri faturaların KDV hesaplanmaksızın düzenlenmesinde, Birlik Sözleşmesi süreleri içerisinde olması ve KDV İstisna
Sertifikası şartı aranmaz.
4.3. Özel Tüketim Vergisi İstisnası ve Uygulaması
4.3.1. Anlaşma Hükmü
IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28. maddesinin 2/e bendinde;
“Birlik Yüklenicilerinin harcamaları, Birlik sözleşmesi kapsamında Birlik Yüklenicisi
tarafından tedarik edilen mallar ve/veya verilen hizmetler ve/veya yapılan işlere ilişkin ise,
özel tüketim vergileri veya tüketim vergilerinden veya eş etkiye sahip diğer vergi ve harçlardan
muaftırlar”
hükmü yer almaktadır.
4.3.2. ÖTV İstisnası Uygulaması
Birlik Yüklenicisi, Birlik Sözleşmesi kapsamında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’ne tabi
bir mal almak istediğinde, bu Tebliğin “4.2.2.” numaralı bölümünde belirtilen usul ve esaslar
dâhilinde öncelikle KDV İstisna Sertifikası başvurusu yapmak zorundadır.
4.3.2.1. ÖTV Mükellefi Olmayanlardan Yapılan Alımlarda
Birlik Yüklenicisi, Birlik Sözleşmesi kapsamında ÖTV mükellefi olmayan Tedarikçiden
temin edeceği ÖTV’ye tabi mallar için başlangıçta ÖTV dâhil tutarı ödeyerek alım yapacaktır.
Birlik Yüklenicisi, Birlik Sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren takvim yılının
üçer aylık dönemleri itibariyle bu kapsamda satın aldığı malları, liste (EK-10) halinde hazırlayarak ve “Bu listede yer alan alımlar, IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamındaki ………..tarih
ve …………….. sayılı Birlik Sözleşmesi kapsamında yapılmıştır.” şeklinde şerh düşülerek Hibe Yararlanıcısına onaylattıracak ve iade için istenilen belgeler arasına ekleyecektir.
Hibe Yararlanıcısının aynı zamanda Birlik Yüklenicisi olması durumunda söz konusu
ÖTV İçeren Onaylı Mal Alım Listesi, Birlik Sözleşmesi ile ilgili olarak düzenlenmiş Yeminli
Mali Müşavir Raporuna dayanılarak Sözleşme Makamı tarafından onaylanacaktır.
Bununla birlikte, Sözleşme Makamının Türkiye sınırları dışında olduğu durumda söz
konusu listenin; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Birlik Yüklenicisi olması durumunda bu kurumların konu ile ilgili imzaya yetkili üst idari amiri, bunlar dışındaki Birlik
Yüklenicilerinde ise gerçek kişi olması durumunda Birlik Yüklenicisinin kendisi, tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişiliğin konu ile ilgili imzaya yetkili üst yöneticisi tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak onayda, yapılan harcamaların Birlik Sözleşmesi
kapsamında olduğuna ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporunun bir örneğinin de eklenmesi gerekmektedir.
İstisna olmasına rağmen Birlik Yüklenicisi tarafından ödenen ÖTV’ler, bu Tebliğin
“4.3.3. Birlik Yüklenicisi Tarafından Ödenen ÖTV’nin İadesi” başlıklı bölümdeki yer alan usul
ve esaslar çerçevesinde iade alınabilecektir.
4.3.2.2. ÖTV Mükelleflerinden Yapılan Alımlarda
Birlik Sözleşmesi kapsamında Birlik Yüklenicisi tarafından ÖTV mükelleflerinden temin edilecek malların; Tedarikçi ile bir örneği Tebliğin ekinde (EK-7) yer alan “Tedarik Sözleşmesi”nin yapılması ve bu sözleşme konusu malların Birlik Sözleşmesi kapsamında olduğunun Hibe Yararlanıcısı tarafından onaylanması halinde ÖTV ödenmeksizin tedarik edilmesi
mümkündür. ÖTV mükelleflerinden gerçekleştirilecek alımlarda yapılacak Tedarik Sözleşmeleri için herhangi bir limit bulunmamaktadır. Birlik Yüklenicisi ve Tedarikçi, EK-7’deki bilgileri
ihtiva etmek kaydıyla Tedarik Sözleşmesinin şeklini serbestçe tayin edebilirler.
Birlik Yüklenicisinin aynı zamanda Hibe Yararlanıcısı olması durumunda, söz konusu
Tedarik Sözleşmesi, Sözleşme Makamı tarafından onaylanacaktır.
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Bununla birlikte, Sözleşme Makamının Türkiye sınırları dışında olduğu durumda söz
konusu listenin; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Birlik Yüklenicisi olması durumunda bu kurumların konu ile ilgili imzaya yetkili üst idari amiri; bunlar dışındaki Birlik
Yüklenicilerinde ise gerçek kişi Birlik Yüklenicisinin kendisi tarafından, tüzel kişi Birlik Yüklenicisinde ise tüzel kişiliğin konu ile ilgili imzaya yetkili üst yöneticisi tarafından onaylanması
gerekmektedir.
Tedarikçi, Birlik Yüklenicisi ile yaptığı ve yukarıdaki usullerde onaylanmış Tedarik
Sözleşmesinin bir örneğini alarak Birlik Yüklenicisine düzenlediği fatura veya benzeri evrakta
“6647 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan IPA II Çerçeve Anlaşması ve ……. tarih ve
…… sayılı Birlik Sözleşmesi gereğince ÖTV hesaplanmamıştır” şeklinde şerh düşmek suretiyle ÖTV hesaplamayacaktır.
Birlik Yüklenicisi, Birlik Sözleşmesi kapsamında ÖTV mükellefinden ÖTV ödeyerek
yaptığı alımlar için ÖTV içeren Mal Alım Listesini (EK-10) Tebliğin 4.3.2.1 numaralı bölümünde belirlenen şekilde onaylatarak iade için istenilen belgeler arasına ekleyecektir.
4.3.3. Birlik Yüklenicisi Tarafından Ödenen ÖTV’nin İadesi
4.3.3.1. KDV İstisna Sertifikası Alan Birlik Yüklenicisine ÖTV İadesi
Birlik Sözleşmesi kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile işlerin KDV’den istisna tutulması için daha önce KDV İstisna Sertifikası alan Birlik Yüklenicisi, Tebliğin 4.3.3.3 numaralı
bölümünde belirtilen belgelerle birlikte;
a) Türkiye’de yerleşik, herhangi bir vergi türünden mükellefiyeti olmayan (süreksiz
vergi mükellefiyeti hariç) gerçek kişiler Sözleşmesinin uygulandığı yerin (sözleşmenin uygulandığı yerin tespiti mümkün değilse ikametgâhlarının), herhangi bir vergi türünden mükellefiyeti olan (süreksiz vergi mükellefiyeti hariç) gerçek kişiler mükellefiyetinin, tüzel kişiler ise
iş merkezinin (kayıtlı merkez) bulunduğu ildeki ekli listede (EK-9) yer alan vergi dairesi müdürlüğüne başvurarak,
b) Türkiye’de ikametgâhı olmayan ve herhangi bir vergi türünden mükellefiyeti bulunmayan (süreksiz vergi mükellefiyeti hariç) gerçek kişiler (yerleşik eşleştirme danışmanları dâhil) ile Türkiye’de işyeri olmayan ve herhangi vergi türünden bir vergi mükellefiyeti bulunmayan (süreksiz vergi mükellefiyeti hariç) tüzel kişiler, Tebliğin ekinde (EK-9) belirtilen ve
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendileri için tayin edilen vergi dairesi müdürlüğüne başvurarak,
Birlik Sözleşmesi kapsamındaki harcamaları dolayısıyla ödediği ÖTV’nin iadesini alabileceklerdir.
4.3.3.2. KDV İstisna Sertifikası Almayan Birlik Yüklenicisine ÖTV İadesi
KDV İstisna Sertifikası almayan Birlik Yüklenicisinin, Sözleşme Makamı ile imzaladığı
sözleşmenin IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında bir Birlik Sözleşmesi ve kendisinin de Birlik Yüklenicisi olduğunun tespit edilebilmesi için öncelikle Tebliğin 4.2.2.3 numaralı bölümünde belirtilen belgelerle birlikte yine Tebliğin 4.2.2.1 numaralı bölümünde belirtilen makamlara başvurması gerekmektedir. Bu başvurunun uygun bulunması halinde, vergi idaresi tarafından Birlik Yüklenicisine bir resmi yazı verilecektir.
Birlik Yüklenicisi, verilen resmi yazı ve bu Tebliğin 4.3.3.3 numaralı bölümünde belirtilen diğer belgelerle birlikte, Tebliğe ekli listede (EK-9) yer alan vergi dairesi müdürlüklerinden, Tebliğin 4.3.3.1. numaralı bölümünde belirtilen vergi dairesi müdürlüğüne başvurarak,
Birlik Sözleşmesi kapsamındaki harcamaları dolayısıyla ödediği ÖTV’nin iadesini alabilecektir.
4.3.3.3. ÖTV İadesi İçin İstenilen Belgeler
Birlik Yüklenicileri;
1) Standart İade talep dilekçesi,
2) Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık Gelir Müdürlüğünden alınan resmi yazının veya KDV İstisna Sertifikasının bir örneği,
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3) ÖTV içeren onaylı Mal Alım Listesi (EK-10),
4) ÖTV içeren mal alımlarına ilişkin fatura veya benzeri evrakın aslı veya onaylı örnekleri,
5) ÖTV içeren mal alımları içerisinde yer alan kendileri tarafından hesaplanmış iade
edilecek ÖTV listesi,
ile birlikte ilgili vergi dairesine iade için başvuracaklardır.
İstenilen belgelerin fotokopilerinin sunulması halinde, Birlik Yüklenicisi gerçek kişiyse
kendisi, tüzel kişiyse kurum yetkilisi tarafından bu fotokopilerin aslının aynısı olduğuna dair
bir şerh düşülerek, varsa kaşe tatbiki, imza ve tarih konulmak suretiyle onaylanması gerekir.
Sözleşme süresi devam eden Birlik Yüklenicisi, ÖTV iade talebini, Birlik Sözleşmesinin
başlangıç tarihinden itibaren takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle yapacaktır. Sözleşme
süresi sona eren Birlik Yüklenicisi, ÖTV iade talebini sözleşmenin tamamlandığı tarihten itibaren yapabilecektir.
4.3.3.4. ÖTV İadesi İçin Vergi Dairesi Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler
ÖTV iadesi yapmakla görevlendirilen vergi dairesi müdürlüğünce, yukarıda belirtilen
belgelerle birlikte kendisine başvuran;
- T.C. vatandaşı Birlik Yüklenicisine, T.C. kimlik numarası üzerinden,
- T.C. vatandaşı olmayan ve/veya Türkiye’de ikametgâhı olmayan gerçek kişiler ile
Türkiye’de işyeri olmayan tüzel kişi Birlik Yüklenicilerine (Yerleşik Eşleştirme Danışmanları
dâhil) öncelikle ilgili mevzuatına göre verilecek potansiyel vergi kimlik numarasından (daha
önce verilmemiş ise potansiyel vergi kimlik numarası verilmek suretiyle) işlem yapılacaktır.
Birlik Yüklenicisinin herhangi bir diğer vergi türünden mükellefiyet kaydı varsa, buna
ilişkin vergi kimlik numarasından iade dilekçesi kabul edilecektir.
Vergi dairesi müdürlüğünce yapılacak incelemede, ÖTV içeren mal alımlarına ilişkin
fatura veya benzeri evrakta gösterilen malların ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan mallar
olduğu ve mal alım bedeli içindeki ÖTV tutarının doğruluğu tespit edilecektir. Bu tespitin;
maktu vergi uygulanan (I) sayılı listedeki mallar, (III) sayılı listedeki alkollü içkiler ve tütün
mamulleri ile (IV) sayılı listedeki cep telefonları için miktar üzerinden maktu tutar olarak hesaplanması mümkündür. Ancak verginin, ithalatta veya üreticinin teslimindeki matrah üzerinden tabi olduğu orana göre nispi olarak hesaplandığı (II) ve (IV) sayılı listedeki mallar ile (III)
sayılı listedeki malların nispi vergi tutarları, gerekirse bu safhalar için vergi incelemesi yapılmak suretiyle tespit edilebilecektir. Bu şekilde hesaplanan ÖTV tutarlarının, ithalatta gümrük
idaresine, yurt içinde ise mükellefleri tarafından vergi dairesine beyan edilip ödendiğinin de
tespiti gerekmektedir. Bu inceleme veya tespitin, Yeminli Mali Müşavir Raporuyla da yapılması
mümkündür.
Vergi dairesi müdürlüğünce gerekli incelemeler yapıldıktan ve verginin ödendiği tespit
edildikten sonra, söz konusu mallara ait ÖTV, talebe göre gümrük beyannameli mal ihracından
doğan KDV iadesi ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde nakden veya mahsuben iade edilecektir. İade işlemleri sırasında yürürlükteki
KDV mevzuatının “Özel Esaslar” bölümündeki düzenlemeler saklıdır. İade için Yeminli Mali
Müşavir Tasdik Raporu ibraz edilen durumlarda KDV mevzuatının gümrük beyannameli mal
ihracı için öngörülen limitleri geçerli olacaktır.
İade başvurusu sırasında Tebliğin 4.3.3.3. numaralı bölümünün (2) numaralı fıkrasında
Birlik Yüklenicisinden istenilen ve Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya
Defterdarlık Gelir Müdürlüğünden alınan resmi yazının veya KDV İstisna Sertifikasının örneği,
aslı görülmek suretiyle Vergi Dairesi Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından tasdik
edilecektir.
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Vergi Dairesi Müdürlükleri, IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında Birlik Yüklenicileri
ve tedarikçilere yapmış oldukları ÖTV iadelerine ilişkin olarak hazırladıkları listeyi (EK-14)
her yıl Şubat ayının sonuna kadar öncelikle avrupabirligi@gelirler.gov.tr elektronik posta adresine ve ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına resmi yazı ekinde bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlık Gelir Müdürlükleri aracılığıyla göndereceklerdir.
4.3.4. ÖTV İstisnasından Yararlanılarak İlk İktisabı Yapılan Araçların Üçüncü
Kişilere Devrinde ÖTV Uygulaması
ÖTV Kanununun 15/2-a maddesi, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan,
veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların, istisnadan yararlananlar
dışındakilerce iktisabında, ilk iktisaptaki matrah esas alınarak, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescil tarihinde geçerli olan oran üzerinden bu tarihte ÖTV alınacağını hükme
bağlamıştır. Bu hüküm uyarınca, ÖTV istisnasından yararlanılarak ilk iktisabı yapılan kayıt ve
tescile tabi taşıt araçlarının, istisnadan yararlanan kişi/kuruluşlara satışı veya devri, veraset yoluyla intikali ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi kapsamında taşıtın tekrar
tescil edilmesine imkân bulunmayacak şekilde hurdaya ayrılması halleri hariç olmak üzere,
üçüncü kişiler tarafından iktisabında, söz konusu araçları adına kayıt ve tescil ettirecek olan
üçüncü kişiler tarafından Kanunun 15/2-a maddesi kapsamında ÖTV beyanında bulunulmak
suretiyle ÖTV tarhiyatı yapılacaktır. Söz konusu aracın Birlik Sözleşmesinde yer alan işlerden
başka işlerde de kullanılacak olması nedeniyle başlangıçta ÖTV ödemek suretiyle satın alınmış,
ancak daha sonra sözleşme kapsamında kullanım süresine bağlı olarak hesaplanan ÖTV tutarı
iade edilmiş olması durumunda, iade edilen tutarın üçüncü kişiler tarafından beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.
4.4. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İle İlgili Hususlar
4.4.1. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde KDV İstisnası Uygulaması
Birlik Yüklenicisi, Birlik Sözleşmesi kapsamında teslim edeceği mallar veya sunacağı
hizmetler veya yapacağı işler ile bağlantılı olarak temin edeceği Amortismana Tabi İktisadi
Kıymetleri, ancak söz konusu kıymetlerin sadece Birlik Sözleşmesi kapsamında kullanılan kıymetler olması ve bu kıymetlerin Birlik Sözleşmesinin sona ermesiyle Hibe Yararlanıcısına bedelsiz tesliminin öngörülmesi halinde, yukarıda yer alan esaslara göre KDV’siz olarak temin
edebilme imkânına sahiptir. Bu durumda Birlik Yüklenicisinin tedarikçi ile yapacağı ve Hibe
Yararlanıcısı tarafından onaylanacak Tedarik Sözleşmesinde (EK-7), bu kıymetin Birlik Sözleşmesi sonunda Hibe Yararlanıcısına bedelsiz devir olunacağı açıkça belirtilecektir.
Hibe Yararlanıcısının aynı zamanda Birlik Yüklenicisi olması durumunda, söz konusu
Tedarik Sözleşmesi, Sözleşme Makamı tarafından onaylanacaktır. Bununla birlikte, Sözleşme
Makamının Türkiye sınırları dışında olduğu durumda söz konusu Tedarik Sözleşmesinin; genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Birlik Yüklenicisi olması durumunda bu kurumların
konu ile ilgili imzaya yetkili üst idari amiri, bunlar dışındaki Birlik Yüklenicilerinde ise gerçek
kişi Birlik Yüklenicisinin kendisi, tüzel kişi Birlik Yüklenicisinde ise tüzel kişiliğin konu ile
ilgili imzaya yetkili üst yöneticisi tarafından onaylanması gerekmektedir.
Tedarikçi, Birlik Yüklenicisi ile yapmış olduğu Tedarik Sözleşmesinin Hibe Yararlanıcısı tarafından; Hibe Yararlanıcısı ile Birlik Yüklenicisinin aynı olması durumunda ise Sözleşme
Makamı veya yukarıda belirtilen şahıslar tarafından onaylanmış bir örneğini almak suretiyle
düzenlediği fatura veya benzeri evrakta “IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28/2. maddesi gereğince,
…………tarih ve ……….. sayılı KDV İstisna Sertifikasına istinaden” şeklinde şerh düşerek
KDV hesaplamayacaktır.
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Birlik Sözleşmesinde yer alan işlerden başka
işlerde de kullanılacak olması durumunda, Birlik Yüklenicisi söz konusu Amortismana Tabi
İktisadi Kıymetleri başlangıçta KDV ödemek suretiyle satın alacak ve yüklenilen KDV’yi diğer
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vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirim konusu yapacaktır. Birlik Sözleşmesinin sona ermesiyle, ödenen KDV’nin, bu kıymetin Birlik Sözleşmesi kapsamında kullanılma süresinin, bu kıymet için belirlenen amortisman süresi oranına isabet eden kısmı için
Tebliğin 4.2.3 numaralı bölümünde yer alan esaslara göre iade talep edilecektir. Bu durumda
Birlik Yüklenicisi, Tedarik Sözleşmesini (EK-7) Hibe Yararlanıcısına onaylattırırken, Hibe Yararlanıcısının bu kıymetin Birlik Sözleşmesi kapsamında ne kadar süre kullanılacağına dair bir
şerh koymasını sağlayacaktır.
4.4.2. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde ÖTV İstisnası Uygulaması
Birlik Yüklenicisi, Birlik Sözleşmesi kapsamında ÖTV mükelleflerinden temin edeceği
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler için, ancak söz konusu kıymetlerin sadece Birlik Sözleşmesi kapsamında kullanılacak kıymetler olması ve bu kıymetlerin Birlik Sözleşmesi sonunda
Hibe Yararlanıcısına bedelsiz devrinin öngörülmüş olması durumunda, bu kıymetleri başlangıçta ÖTV ödemeksizin alabilecektir. Bu durumda Birlik Yüklenicisinin tedarikçi ile yapacağı
ve Hibe Yararlanıcısı tarafından onaylanacak Tedarik Sözleşmesinde (EK-7), bu kıymetin Birlik
Sözleşmesi sonunda Hibe Yararlanıcısına bedelsiz devir olunacağı açıkça belirtilecektir.
Hibe Yararlanıcısının aynı zamanda Birlik Yüklenicisi olması durumunda, söz konusu
Tedarik Sözleşmesi, Sözleşme Makamı tarafından onaylanacaktır. Bununla birlikte, Sözleşme
Makamının Türkiye sınırları dışında olduğu durumda söz konusu Tedarik Sözleşmesinin; genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Birlik Yüklenicisi olması durumunda bu kurumların
konu ile ilgili imzaya yetkili üst idari amiri, bunlar dışındaki Birlik Yüklenicilerinde ise gerçek
kişi Birlik Yüklenicisinin kendisi, tüzel kişi Birlik Yüklenicisinde ise tüzel kişiliğin konu ile
ilgili imzaya yetkili üst yöneticisi tarafından onaylanması gerekmektedir.
Tedarikçi, Birlik Yüklenicisi ile yapmış olduğu Tedarik Sözleşmesinin Hibe Yararlanıcısı tarafından, Hibe Yararlanıcısı ile Birlik Yüklenicisinin aynı olması durumunda ise Sözleşme
Makamı veya yukarıda belirtilen şahıslar tarafından onaylanmış bir örneğini almak suretiyle
düzenlediği fatura veya benzeri evrakta “6647 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan IPA
II Çerçeve Anlaşması ve …..… tarih ve ..…… sayılı Birlik Sözleşmesi gereğince ÖTV hesaplanmamıştır” şeklinde şerh düşerek ÖTV hesaplamayacaktır.
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Birlik Sözleşmesinde yer alan işlerden başka
işlerde de kullanılacak olması durumunda, Birlik Yüklenicisi söz konusu Amortismana Tabi
İktisadi Kıymetleri başlangıçta ÖTV ödemek suretiyle satın alacaktır. Birlik Sözleşmesinin
sona ermesiyle, ödenen ÖTV’nin, bu kıymetin Birlik Sözleşmesi kapsamında kullanılma süresinin, bu kıymet için belirlenen amortisman süresi oranına isabet eden kısmı için Tebliğin
4.3.3 numaralı bölümünde yer alan esaslara göre iade talep edecektir. Bu durumda Birlik Yüklenicisi, Tedarik Sözleşmesini (EK-7) Hibe Yararlanıcısına onaylattırırken, bu kıymetin Birlik
Sözleşmesi kapsamında ne kadar süre kullanılacağına dair Hibe Yararlanıcısının bir şerh koymasını sağlayacaktır.
4.4.3. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Hibe Yararlanıcısına Bedelsiz Devri
Tebliğin uygulaması bakımından Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Hibe Yararlanıcısına bedelsiz devrinin öngörüldüğü durumlarda söz konusu devir işlemi Birlik Yüklenicisi
tarafından doğrudan yapılabileceği gibi AB Mali Yardım kuralları gereği Sözleşme Makamları
aracılığı ile de yapılabilir.
4.5. Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası ve Uygulaması
4.5.1. Anlaşma Hükmü
IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28 (2)(d) maddesinde;
“Birlik sözleşmelerinden doğan kâr veya gelir ulusal/yerel vergi sistemine göre Türkiye
Cumhuriyeti’nde vergiye tabidir. Ancak Avrupa Birliği üye devletlerinde veya IPA II yararlanıcısı haricinde IPA II kapsamında uygun olan diğer ülkelerde ikamet eden veya iş kurmuş
olan, Birlik sözleşmelerini yürüten, yabancı çalışanlar ve daimi eşleştirme danışmanları da
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dâhil olmak üzere, gerçek ve tüzel kişiler, geçerli çifte vergilendirme anlaşmalarının hükümlerine göre, söz konusu şekilde elde ettikleri gelirin Türkiye Cumhuriyeti’nde isnat edilebileceği
bir ikametgâh veya daimi işletme sahibi oldukları durumlar istisna olmak üzere, stopaj ve geçici
veya sürekli vergiler dâhil Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kazanç veya gelir vergisinden muaftırlar.
Bir hibe yararlanıcısının alacağı bir Birlik hibesi bu yararlanıcının kârı veya geliri olarak
değerlendirilmez. Hibe sözleşmesinden elde edilen bir kâr söz konusu ise, Komisyon temel
sözleşme koşulları uyarınca kârın belli bir yüzdesini geri alabilir. Kârın geri kalan miktarı ulusal/yerel vergilendirme sistemine göre vergiye tabi olabilir. İşbu paragraf bağlamında “kâr”,
bir bakiye için ödeme talebi yapıldığında Sözleşme Makamı tarafından onaylanan uygun maliyetler üzerinden alınan miktardır”
hükmü yer almaktadır.
4.5.2. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun (GVK) Geçici 84. Madde Hükmü
18/04/2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 03/04/2013 tarihli ve
6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci
maddesi ile 31/12/1960 tarihinde kabul edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa5 eklenen geçici 84 üncü maddede;
“Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar
çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan
harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate
alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması
hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.
Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım
işlerine ilişkin ödemeler üzerinden ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra
edenlere yapılan ödemelerden, fon hesabından yapılan harcama tutarları ile sınırlı olmak üzere,
94 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.
4.5.3. İstisnanın Uygulanması
IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28(2)(d) maddesi uyarınca, Birlik Sözleşmelerinden doğan
kâr veya gelir Türk vergi sistemine göre Türkiye Cumhuriyeti’nde vergiye tabidir.
Ancak, AB veya AB ve Türkiye ortak katkısı ile finanse edilen Birlik Sözleşmelerini
yürüten gerçek ve tüzel kişi Birlik Yüklenicilerinden,
- AB ülkeleri ile Türkiye dışındaki IPA II yararlanıcısı diğer ülkelerde mukim veya kurulu olan ve
- Uygulanabilir bir çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerine göre, Birlik
Sözleşmesinin yürütülmesinden elde ettikleri kazancı Türkiye'de bir işyerine atfedilemeyen
veya Türkiye’de mukim statüsünde bulunmayanların
Birlik Sözleşmesinin yürütülmesinden elde ettikleri gelir veya kazanç, gelir ve kurumlar
vergisinden istisnadır. Bu istisna, söz konusu kişilerin elde ettikleri gelir veya kazanca ilişkin
olarak yapılan gelir ve kurumlar vergisi tevkifatlarını da kapsar.
Aynı zamanda bu sözleşmeler kapsamında bir Birlik Yüklenicisine bağlı olarak hizmet
ifa eden ve ücreti Birlik Sözleşmesi bütçesinden ödenen ve AB ülkeleri ile Türkiye dışındaki
IPA II yararlanıcısı diğer ülkelerde mukim olan gerçek kişilerin elde ettikleri gelirler de gelir
vergisine tabi değildir.
––––––––––––––––––––
5 06/01/1961 tarih ve 10700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Diğer taraftan, AB organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar
çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibelerin, özel bir fon hesabında tutulması ve bu fondan
yapılan harcamaların da gider ve maliyet olarak dikkate alınmaması şartıyla, söz konusu hibeler
alındığı dönemde gelir olarak değerlendirilmeyecektir. Proje tamamlandığında ise varsa harcanmayan ve iade edilmeyen hibe tutarları gelir olarak dikkate alınacaktır.
AB hibesinin harcamaların yapılmasından sonra verildiği durumlarda, söz konusu hibenin özel bir fon hesabına alınması ve fon hesabına alınan bu tutarın, söz konusu varlığın aktifte kayıtlı maliyetinden veya ilgili gider hesabından düşülmesi mümkündür.
AB organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde
proje karşılığı sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işleri ve serbest
meslek hizmetlerine ilişkin olarak bu işleri icra eden Birlik Yüklenicilerine yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılmayacaktır.
Yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ilişkin hakediş ödemeleri ve serbest meslek niteliğindeki ödemeler dışında, söz konusu hibelerle finanse edilen ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 13/06/2006 tarihinde kabul edilen 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun6 15 ve 30 uncu maddelerinde sayılan diğer ödemelerden (gayrimaddi hak bedeli,
kira, faiz, ücret vb.) gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı yapılmaya devam edilecektir.
4.6. Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyeti ve Uygulaması
4.6.1. Anlaşma Hükmü
IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28(2)(f) maddesinde;
“IPA II kapsamındaki eylemlerden ve/veya sözleşmelerden ve/veya faaliyetlerden faydalananlar, IPA II kapsamında ne şekilde olduğuna bakılmaksızın kendilerine transfer edilen
mal ve/veya hak ve/veya yapılmış tesisler ve/veya fonlar ile ilgili olarak doğan ‘Veraset ve İntikal Vergisi’nden veya eş etkiye sahip diğer vergi veya harçlardan muaftır.”
hükmü yer almaktadır.
4.6.2. Muafiyetin Uygulaması
AB veya Türkiye ve AB ortak katkısı ile finanse edilen Birlik Sözleşmesi ile ilgili olarak
herhangi bir şekilde karşılıksız olarak kendilerine transfer edilen mal ve/veya hak ve/veya sağlanan olanaklar ve/veya sağlanan fonlar ilgili olarak hibe yararlanıcıları, veraset ve intikal vergisinden veya bu vergi yerine ihdas edilecek vergiden muaf tutulacak ve bu transferlerle ilgili
herhangi bir veraset veya intikal vergisi beyanında bulunulmayacaktır.
4.7. Damga Vergisi ile Harç İstisnası ve Uygulaması
4.7.1. Anlaşma Hükmü
IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28(2)(h) maddesinde;
“Birlik sözleşmeleri, Birlik yüklenicilerince ve bir konsorsiyumun ortakları veya ortak
teşebbüsler veya eş-yararlanıcılar tarafından (Mali Tüzüğün 122. maddesi kapsamında tanımlandığı üzere) hibelerde imzalanan sözleşmeler Türkiye Cumhuriyeti’nde damga vergisine veya
tescil harcına veya eş etkiye sahip başka bir harca tabi değildir. Bu muafiyet, hibe yararlanıcıları
(ortakları, iştirakleri ve/veya alt hibe yararlanıcıları dâhil) ve yüklenicileri (personeli ve sözleşmeli uzmanları dâhil) arasında yapılan sözleşmeler ile böylesi ödemeler doğrudan Birlik
sözleşmeleri ile ilgili ise hizmet sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri kapsamında sırasıyla arızi ve
geçici harcamalar için yapılan sözleşmeler dâhil olmak üzere, Birlik sözleşmeleri kapsamındaki
işlemler (hakların devri dâhil) ve Birlik yüklenicilerine yapılan ilgili ödeme emirleri için de
geçerlidir.”
hükmü yer almaktadır.
––––––––––––––––––––
6 21/06/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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4.7.2. İstisnanın Uygulaması
4.7.2.1. Damga Vergisi İstisnası Uygulaması
Aşağıdaki sözleşmeler ve münhasıran bu sözleşmeler kapsamında yapılan ödemelere
ilişkin düzenlenen kâğıtlar, damga vergisinden istisna tutulacaktır:
- AB veya Türkiye ile AB ortak katkısı ile finanse edilen ve Sözleşme Makamı ile Birlik
Yüklenicisi arasında imzalanan ve bu Tebliğin 3.5 numaralı bölümünde tanımlanan Birlik Sözleşmeleri,
- Birlik Sözleşmelerinin; iş ortaklığı, eş yararlanıcı, konsorsiyum vb. şekillerde birlikte
imzalandığı durumlarda her bir ortak ya da eş yararlanıcı arasında imzalanan sözleşmeler ve
Mali Tüzüğün (1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğünü Yürürlükten Kaldıran ve Birlik Genel Bütçesine Uygulanabilir Mali Kurallar Hakkında 25/10/2012 tarihli ve [AB, Euratom] 966/2012
Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü) 122’nci maddesinde tanımlanan ilişkili kişilerin bunlarla akdettikleri sözleşmeler,
- Birlik Sözleşmeleri kapsamında Birlik Yüklenicileri ile Tedarikçileri arasında imzalanan mal, hizmet alımı ya da iş sözleşmeleri (Birlik Yüklenicisi ile doğrudan Tedarikçinin
personeli veya sözleşmeli uzmanları arasında imzalanan sözleşmeler dâhil),
- Birlik Sözleşmesi kapsamında bir hizmet sunmak üzere Birlik Yüklenicisi ile çalışanları veya sözleşmeli uzmanları arasında imzalanan sözleşmeler.
4.7.2.2. Harç İstisnası Uygulaması
Aşağıdaki sözleşmeler kapsamında yapılacak işlemler, doğrudan bu sözleşmeler ile sınırlı olmak üzere harca tabi değildir:
- AB veya Türkiye ile AB ortak katkısı ile finanse edilen ve Sözleşme Makamı ile Birlik
Yüklenicisi arasında imzalanan ve bu Tebliğin 3.5 numaralı bölümünde tanımlanan Birlik Sözleşmeleri,
- Birlik Sözleşmelerinin; iş ortaklığı, eş yararlanıcı, konsorsiyum vb. şekillerde birlikte
imzalandığı durumlarda her bir ortak ya da eş yararlanıcı arasında imzalanan sözleşmeler ve
Mali Tüzüğün 122’nci maddesinde tanımlanan ilişkili kişilerin bunlarla akdettikleri sözleşmeler,
- Birlik Sözleşmeleri kapsamında Birlik Yüklenicileri ile Tedarikçileri arasında imzalanan mal, hizmet alımı ya da iş sözleşmeleri (Birlik Yüklenicisi ile doğrudan Tedarikçinin
personeli veya sözleşmeli uzmanları arasında imzalanan sözleşmeler dâhil),
- Birlik Sözleşmesi kapsamında bir hizmet sunmak üzere Birlik Yüklenicisi ile çalışanları veya sözleşmeli uzmanları arasında imzalanan sözleşmeler.
4.8. Özel İletişim Vergisi İstisnası ve Uygulaması
4.8.1. Anlaşma Hükmü
IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28(2)(k) maddesinde;
“Birlik sözleşmelerini uygulayan Birlik yüklenicileri aşağıdaki vergi ve harçlardan muaftır: … (i) özel iletişim vergisi”
hükmü yer almaktadır.
4.8.2. İstisnanın Uygulaması
Birlik Yüklenicisinin IPA II Çerçeve Anlaşması uyarınca imzalanan Birlik Sözleşmesi
kapsamında olan ve Birlik Sözleşmesi bütçesinden karşılanan özel iletişim vergisinin konusuna
giren harcamaları, Birlik Sözleşmesinin süresi ile sınırlı olmak üzere, özel iletişim vergisinden
istisnadır. Birlik Yüklenicisi, öncelikle bu istisna kapsamına giren harcamalara ilişkin özel iletişim vergisini ödeyecektir. Ancak Birlik Sözleşmesi kapsamında istisna olan harcamalar dolayısıyla ödenen özel iletişim vergileri, Birlik Yüklenicisine aşağıdaki usul ve esaslar dâhilinde
iade edilecektir.
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4.8.3. Ödenen Özel İletişim Vergisinin İadesi
İstisna kapsamında olmasına rağmen ödenen özel iletişim vergilerinin iadesi için, Birlik
Yüklenicisi, süresi devam eden Birlik Sözleşmeleri için Birlik Sözleşmesinin başladığı tarihten
itibaren takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerle, süresi biten Birlik Sözleşmeleri için
ise sürenin bittiği tarihten sonra Tebliğin 4.2.3.1.1. numaralı bölümünde belirtilen vergi dairesi
müdürlüklerine/malmüdürlüklerine aşağıdaki belgeler ile birlikte başvurması gerekmektedir.
4.8.3.1 Özel İletişim Vergisinin İadesi Başvurusunda İstenilen Belgeler
1) Standart İade Talep Dilekçesi,
2) Ödenen Özel İletişim Vergilerine İlişkin Onaylı Liste,
3) Ödenen Özel İletişim Vergisine ait fatura veya benzeri evrakın örnekleri,
4) KDV İstisna Sertifikası ve/veya vergi idaresi tarafından bu kapsamda verilen resmi
yazı örneği.
Birlik Yüklenicisi, istisna olmasına rağmen ödediği özel iletişim vergilerinin iadesi için
öncelikle ödenen özel iletişim vergileri ile ilgili fatura veya fatura benzeri belgelere ilişkin olarak liste hazırlayacaktır. Söz konusu liste, Hibe Yararlanıcısı tarafından “Bu listede belirtilen
ve ekteki fatura veya fatura benzeri evrakta ayrıntısı yer alan harcamalar, …… tarih ve …….
sayılı Birlik Sözleşmesi kapsamında yapılmış olup, Birlik Sözleşmesi bütçesinde bu konu için
ayrılan tutar aşılmamıştır” şerhi düşülmek suretiyle onaylanacaktır.
Hibe Yararlanıcısının aynı zamanda Birlik Yüklenicisi olması durumunda, söz konusu
liste, Sözleşme Makamı tarafından onaylanacaktır. Bununla birlikte, Sözleşme Makamının
Türkiye sınırları dışında olduğu durumda söz konusu listenin genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Birlik Yüklenicisi olması durumunda bu kurumların konu ile ilgili imzaya yetkili üst idari amiri, bunlar dışındaki Birlik Yüklenicilerinde ise gerçek kişi Birlik Yüklenicisinin
kendisi, tüzel kişi Birlik Yüklenicisinde tüzel kişiliğin konu ile ilgili imzaya yetkili üst yöneticisi tarafından onaylanması gerekmektedir.
Birlik Sözleşmesi bütçesinde, özel iletişim vergisi kapsamındaki harcamalar için bir
bütçe yer almamışsa iade yapılmaz. Birlik Sözleşmesi bütçesinde bu konuda bir bedel yer almasına rağmen ibraz edilen fatura veya benzeri evrakta yer alan toplam tutarın bu bütçeyi aşması halinde, aşan kısma isabet eden özel iletişim vergisinin de iadesi yapılmaz.
4.8.3.2 Vergi Dairesi Müdürlüğünce/Malmüdürlüğünce Yapılacak İşlemler
Vergi dairesi müdürlüğü/malmüdürlüğü, Birlik Yüklenicisinin yukarıdaki bilgi ve belgelerle birlikte başvurması halinde, yürürlükteki mevzuattaki usul ve esaslar dâhilinde ödenen
özel iletişim vergisinin iadesi ile ilgili iş ve işlemleri yapacaktır.
4.9. Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası ve Uygulaması
4.9.1. Anlaşma Hükmü
IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28(2)(k) maddesinde;
“Birlik sözleşmelerini uygulayan Birlik yüklenicileri aşağıdaki vergi ve harçlardan muaftır: … (ii) motorlu taşıt vergisi”
hükmü yer almaktadır.
4.9.2. İstisnanın Uygulaması
Birlik Yüklenicisinin, Birlik Sözleşmesi kapsamında satın alarak adına trafik sicili ile
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt
ve tescil ettirdiği ve bedelsiz olarak Hibe Yararlanıcısına devredilmek şartı ile kara veya hava
nakil vasıtaları, Birlik Sözleşmesindeki süre ve şartlarla sınırlı olmak üzere motorlu taşıtlar
vergisinden (MTV) istisnadır.
Birlik Yüklenicisi, Birlik Sözleşmesi kapsamında satın aldığı vasıtayı öncelikle ilgili
tescil kuruluşunda adına kayıt ve tescil ettirecek ve sözleşme süresince tahakkuk eden MTV’yi
ödeyecektir.
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Birlik Sözleşmesi kapsamında alınan araca ait Birlik Sözleşmesinin süresi içerisinde
ödenen MTV, Birlik Sözleşmesinin süresi sona erdikten ve söz konusu araç Hibe Yararlanıcısına
devredildikten sonra, bu Tebliğin 4.9.3 numaralı bölümünde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde
başvurulması halinde Birlik Yüklenicisine iade edilecektir.
4.9.3. Ödenen MTV’nin İadesi
Birlik Yüklenicisi, ödediği MTV’nin sözleşme süresine isabet eden kısmının iadesi
için;
a) Standart İade Talep dilekçesi,
b) KDV İstisna Sertifikası alınması için yapılan başvuru sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından verilen resmi
yazının bir örneği,
c) Taşıtın Birlik Sözleşmesi kapsamında alındığına ve/veya kullanıldığına dair Sözleşme
Makamından alınan resmi yazının (EK-11) örneği,
d) Birlik Yüklenicisi tarafından satın alınan ve MTV’si ödenen araca ilişkin Motorlu
Araç Tescil Belgesinin örneği ile bu aracın Hibe Yararlanıcısına devredilmesinden sonra Hibe
Yararlanıcısı adına düzenlenen Motorlu Araç Tescil Belgesinin örneği
ile birlikte MTV’nin tahsiline yetkili vergi dairesi müdürlüğüne başvuracaktır. MTV’nin
tahsiline yetkili vergi dairesi müdürlüğünün bulunmadığı durumlarda Tebliğin 4.2.3.1.1. numaralı bölümünde belirtilen vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne başvurulacaktır.
Ödenen MTV’nin iadesi için bu belgelerin dışında yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince istenilen bilgi ve belgelerin bulunması halinde, Birlik Yüklenicisi bunları da ibraz etmekle yükümlüdür.
Söz konusu Birlik Sözleşmesinin süresinin sona ermesine bağlı olarak Birlik Yüklenicisi adına kayıt ve tescilli olup da mülkiyeti Hibe Yararlanıcısına geçen vasıta, sözleşme süresinin bittiği tarihten itibaren yürürlükteki MTV mevzuatı hükümleri gereğince MTV’ye tabi
tutulacaktır.
4.9.4. Vergi Dairesi Müdürlüğünce/Malmüdürlüğünce Yapılacak İşlemler
IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamındaki Birlik Sözleşmesi çerçevesinde satın alınan
ve Birlik Yüklenicisi adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar kapsamında, sözleşme süresine isabet
eden kısım için ödenen MTV’nin iadesi için, Birlik Yüklenicisi tarafından yukarıdaki belgelerle
birlikte başvuru yapılan vergi dairesi müdürlüğü/malmüdürlüğü; Birlik Sözleşmesinin süresinin
sona erip ermediğini KDV İstisna Sertifikası verilen makamdan yazı ile teyit almak zorundadır.
Başvuru yapılan vergi dairesi müdürlüğü/malmüdürlüğü, ödenen MTV’nin iadesi ile
ilgili işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında yapacaktır.
4.10. İthalat İşlemlerinde Vergi İstisnası ve Uygulaması
4.10.1. Anlaşma Hükümleri
IPA II Çerçeve Anlaşmasının “Programların uygulanması ve sözleşmelerin gerçekleştirilmesi için hizmet sağlanması” başlıklı bölümünün 27/1-f maddesinde; IPA II kapsamındaki
programların etkin bir şekilde uygulanmasını temin etmek amacıyla IPA II yararlanıcısı “IPA
II kapsamında yapılan ithalatların tüm harçlardan muaf olmasını sağlar” hükmü ile “Vergiler,
gümrük vergileri ve diğer mali harçlara ilişkin kurallar” başlıklı bölümün 28/1 inci maddesinde;
“Bir Sektörel Anlaşmada ya da Finansman Anlaşmasında aksi belirtilmemek kaydıyla vergiler,
gümrük vergileri ve ithalat vergileri ve resimleri ve/veya eş etkiye sahip harçlar IPA II kapsamında finanse edilmez. Yukarıda bahsedilen kural kapsamında belirtilen vergi muafiyetleri,
IPA II yararlanıcısı ve IPA II yardımının gerçek ve/veya tüzel alıcıları tarafından sağlanan eşfinansmanı da kapsar” hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, aynı Anlaşmanın 28-2/a maddesinde; “Birlik yüklenicileri tarafından yapılan
tüm ithalatların, gümrük vergilerine, ithalat vergilerine, Katma Değer Vergisine (KDV), özel
tüketim vergileri ve diğer özel tüketim vergilerine ya da eş etkiye sahip diğer benzer vergi,

13 Şubat 2016 – Sayı : 29623

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

gümrük vergisi veya harçlara tabi olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti’ne girmesine izin verilir.
Bu muafiyet, sadece Birlik sözleşmesi kapsamında Birlik yüklenicileri tarafından tedarik edilen
mallar ve/veya verilen hizmetler ve/veya yapılan işlere ilişkin olarak yapılan ithalatlara uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti, sözleşmenin hükümleri uyarınca, Birlik Yüklenicilerine teslim edilmek üzere ve sözleşmenin normal uygulanması bakımından hemen kullanılmasını sağlamak
için söz konusu ithalatın, yukarıda belirtilen vergi, gümrük vergisi veya harçlar ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık veya gecikme olmaksızın giriş noktasından serbest bırakılmasını sağlar”
hükmüne yer verilmiştir.
Söz konusu Anlaşmanın 28-2/g maddesinde ise: “Hizmet ve/veya yapım işi ve/veya hibe sözleşmeleri ve/veya eşleştirme anlaşmalarında veya sözleşmelerinde belirtilen görevleri
yerine getiren, yerel olarak istihdam edilenler dışında kalan gerçek kişilerin (ve onların birinci
derece ailesinin) kişisel kullanımı için ithal edilen şahsi eşyalar ve ev eşyaları, sözleşmenin
sona ermesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak
yeniden ihraç edilmeleri ya da ülke içinde elden çıkarılmaları halinde, gümrük vergileri, ithalat
vergileri, vergiler, harçlar ve/veya eş etkiye sahip diğer vergilerden ve/veya caydırıcı aşırı teminat gerekliliğinden muaftır” hükmüne yer verilmiştir.
4.10.2. İstisnanın Uygulaması
IPA II Çerçeve Anlaşmasının 27/1-f, 28/1 ve 28/2-a maddelerine göre, Birlik Yüklenicisi
tarafından Birlik Sözleşmesi kapsamında yapılan ithalat işlemleri, gümrük veya ithalat vergileri,
harçları, Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer benzeri vergi ve
harçlardan istisnadır. Bu istisna, sadece Birlik Sözleşmesi kapsamında Birlik Yüklenicisi tarafından tedarik edilen eşya ve/veya verilen hizmetler ve/veya yapılan işlere ilişkin olarak yapılan
ithalata uygulanacaktır.
Birlik Yüklenicisi tarafından ithal edilecek eşyaya ilişkin bilgileri içeren İthal Edilecek
Eşya Listesi’nin düzenlenmesi (EK-17) ve düzenlenen bu listedeki eşyanın Birlik Sözleşmesi
kapsamında olduğunun hibe yararlanıcısına onaylatılması ve bu liste ile birlikte vergi idaresi
tarafından kendisine verilen KDV İstisna Sertifikasının bir örneğinin ilgili Gümrük İdaresine
ibraz edilmesi halinde, söz konusu listede yer alan eşya, gümrük veya ithalat vergileri, harçları,
Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer benzeri vergi ve harçlardan
istisna olarak ithal edilebilecektir.
Birlik Yüklenicisinin aynı zamanda hibe yararlanıcısı olması halinde İthal Edilecek Eşya Listesi’nin Sözleşme Makamı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bununla birlikte, Sözleşme Makamının Türkiye sınırları dışında olduğu durumda söz konusu İthal Edilecek Eşya
Listesi’nin;
a) genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Birlik Yüklenicisi olması durumunda
bu kurumların konu ile ilgili imzaya yetkili üst idari amiri
b) bunlar dışındaki Birlik Yüklenicilerinde ise gerçek kişi Birlik Yüklenicisinin kendisi
tarafından, tüzel kişi Birlik Yüklenicisinde ise tüzel kişiliğin konu ile ilgili imzaya yetkili üst
yöneticisi
tarafından onaylanması gerekmektedir.
Yukarıda (b) bendinde yer alan gerçek veya tüzel kişi Birlik Yüklenicileri, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak bu Tebliğ eki Taahhütnameyi de (EK-18) Gümrük İdaresine ibraz
edeceklerdir.
Birlik Sözleşmesi kapsamındaki ithalatın vergisiz gerçekleşebilmesi için ilgili Gümrük
İdaresi tarafından düzenlenecek makbuzda, Birlik Sözleşmesine ve IPA II Çerçeve Anlaşmasına
atıf yapılarak gümrük veya ithalat vergileri, harçları, KDV, ÖTV ve diğer benzeri vergi ve harçlar hesaplanmayacak ve Gümrük İdaresi Birlik Yüklenicisinin ibraz etmiş olduğu İthal Edilecek
Eşya Listesi ile KDV İstisna Sertifikasının birer örneğini muhafaza edecektir.
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4.10.3. İthalat İstisnası ile İlgili Özellikli Durumlar
Birlik Sözleşmesi kapsamında Birlik Yüklenicisi tarafından yapılan ithalatın, sözleşme
süresinin sona ermesine rağmen, idari işlemlerden kaynaklanan çeşitli sebeplerle (güvenlik,
sağlık vb.) tamamlanamaması halinde;
- ithal edilen eşyanın Birlik Sözleşmesi süresi içerisinde Türkiye Cumhuriyeti gümrük
bölgesine girmesi ve
- Birlik Yüklenicisinin yukarıda belirtilen belgeleri yine aynı sürede tamamlayarak
Gümrük İdaresine ibraz etmesi,
şartları ile, ithalatın Birlik Sözleşmesinde belirtilen sürenin bitiminden sonra gerçekleşmiş olması halinde de söz konusu eşya, gümrük veya ithalat vergileri, harçları, KDV, ÖTV
ve diğer benzeri vergi ve harçlardan istisna tutularak ithal edilebilecektir.
Birlik Yüklenicisi tarafından Birlik Sözleşmesi süresi içinde ithal edilen bir ürünün garanti süresi içerisinde ancak Birlik Sözleşmesi süresinin sona ermesinden sonra aynı model ve
vasıftaki yenisi ile değiştirilmek üzere ihraç edilerek ilave bir bedel ödenmeksizin yenisinin
tekrar ithal edilmesi durumunda, bu ithalat, ilk ithalat gibi değerlendirilerek, ilk ithalat işlemine
ait gümrük beyannamesi ve faturaya atıf yapılmak suretiyle, gümrük veya ithalat vergileri,
harçları, KDV, ÖTV ve diğer benzeri vergi ve harçlardan istisna olarak gerçekleştirilecektir.
Vergi idaresi tarafından Birlik Yüklenicisine verilen KDV İstisna Sertifikasının bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, Birlik Yüklenicinin
yapacağı ithalat işlemi sırasında, söz konusu KDV İstisna Sertifikasını ya doğrudan kendisi ya
da kendi adına iş ve işlemlerde bulunmaya yetkili olan gerçek veya tüzel kişiler aracılığı ile
kullanacaktır. İthalat işlemi sırasında ortaya çıkan KDV, ÖTV ve diğer benzeri vergi ve harçlara
ilişkin istisnadan sadece Birlik Yüklenicisi yararlanabilecektir. Birlik Yüklenicisi dışında başka
gerçek veya tüzel kişilerin, yapacakları ithalat dolayısıyla söz konusu vergi istisnalarından yararlanmaları mümkün değildir.
Ayrıca, IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28. maddesinin 2/g bendi gereğince, Birlik Sözleşmeleri kapsamında yerel olarak istihdam edilenler dışında kalan gerçek kişiler ve onların
birinci derece aile üyeleri tarafından kişisel kullanımlarına yönelik olarak ithal edilen şahsi eşyalar ve ev eşyaları, Birlik Sözleşmesinin sona ermesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yeniden ihraç edilmeleri ya da ülke içinde elden çıkarılmaları kaydıyla gümrük vergileri, ithalat vergileri, vergiler, yükler ve/veya eş etkiye sahip
diğer vergilerden istisna tutulacaktır.
İthalat işlemi sırasında yukarıda belirtilenlerin yanı sıra diğer hususlarda Türkiye’de
yürürlükte bulunan vergi ve gümrük mevzuatına ilişkin usul ve esaslar geçerli olacaktır.
Birlik Sözleşmesi kapsamında yapılan ithalatın kredili olması ya da kredi kullanımı söz
konusu olduğunda bu kredili işlem dolayısıyla bir ek yükümlülük olarak ithalat sırasında yürürlükte bulunan mevzuat gereğince Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi
yapılacaktır. Bu nedenle ithalat işlemleri sırasında ödenmesi gereken KKDF, IPA II Çerçeve
Anlaşması kapsamında istisna değildir.
4.11. Kamu İdarelerine Yapılacak İadeler
Bu Tebliğ hükümlerine göre vergi iadesi ile ilgili işlemlerde Yeminli Mali Müşavir Raporu veya vergi incelemesi gereken hallerde, Birlik Yüklenicisinin genel yönetim kapsamındaki
kamu idareleri ile özel kanunla kurulan kamu idareleri olmaları durumunda, Yeminli Mali Müşavir Raporu veya Vergi İnceleme Raporu şartı aranmaz.
5- 5824 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan IPA Çerçeve Anlaşması ve
Bununla İlgili Genel Tebliğlerin Durumu
6647 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan IPA II Çerçeve Anlaşmasının “Çerçeve Anlaşma’nın IPA için Uygulanabilirliği” başlıklı 88. maddesinde; “Komisyon ve Türkiye
Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan Çerçeve Anlaşmalar, daha önceki katılım öncesi araçları
kapsamında benimsenmiş olan yardım için, bu yardım ilgili Çerçeve Anlaşma hükümleri uyarınca tamamlanana dek geçerliliğini korur.” hükmü yer almaktadır.
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Buna göre 03/12/2008 tarih ve 5824 sayılı Kanunla7 onaylanması uygun bulunan ve
19/12/2008 tarih ve 2008/14450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı8 ekinde yayımlanan 21/01/2009
tarih ve 2009/14614 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı9 ile 24/12/2008 tarihinde yürürlüğe giren
IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında finanse edilen sözleşmelere, bu Anlaşmanın 26. maddesi
ve 1, 2 ve 3 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğleri10 uygulanmaya devam edecektir.
6- Sorumluluklar
6.1. Türkiye’de Yerleşik Sözleşme Makamlarının Sorumluluğu
IPA II Çerçeve Anlaşması uygulamasının daha hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesini
teminen Birlik Yüklenicisi ile Birlik Sözleşmesi imzalayan Türkiye’de yerleşik Sözleşme Makamları;
a) Birlik yüklenicileri ile imzalanan bütün Birlik Sözleşmelerine ait bilgilerin, (EK-12) sözleşmelerin imzalanmasını müteakiben 15 gün içerisinde bir liste halinde avrupabirligi@gelirler.gov.tr
elektronik posta adresine;
b) KDV İstisna Sertifikası başvurusunda Birlik Yüklenicisinden istenilen Bilgi Formunu
onaylamakla yetkili kişi/kişilerin isim, unvan ve imza sirküleri veya tatbik imzalarını görevlendirme sonrasında ivedilikle resmi yazıyla;
Gelir İdaresi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Avrupa Birliği
Müdürlüğüne;
c) Birlik Sözleşmelerinde meydana gelen süre, bütçe, uygun harcama tutarı ve unvan
gibi değişikliklerde, bu değişikliklerin yapılmasını müteakiben 15 gün içerisinde resmi yazıyla;
d) Birlik Sözleşmelerinde yazılı şartların ihlali sebebi ile veya diğer herhangi bir sebeple
feshedilen Birlik Sözleşmelerinin fesih gerekçesinin ve feshedilen bütçe tutarının ayrıntılı olarak belirtildiği yazı ve eklerini, iptal işleminin gerçekleşmesini müteakiben 15 gün içerisinde
resmi yazıyla;
Birlik Yüklenicisinin KDV İstisna Sertifikası almak için başvurduğu makama (başvuru
makamının belirlenememesi halinde Gelir İdaresi Başkanlığına) göndermekle ve bu Tebliğde
belirlenen diğer görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.
IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28(2)(c) ve 28(3) maddeleri uyarınca, Türkiye’de Yerleşik
Sözleşme Makamlarının, yukarıda belirtilen bildirimleri yerine getirmemeleri halinde, bu bildirimlerle ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının Birlik Yüklenicilerinin bu kapsamda yaptıkları başvuruları (KDV İstisna Sertifikası, iade, süre uzatımı, görüş talebi vb.) reddetme ve/veya verilmiş KDV İstisna Sertifikalarını iptal etme hakkı saklıdır.
6.2. Birlik Yüklenicilerinin Sorumluluğu
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148. ve 149. maddelerinin verdiği yetkiye istinaden
Birlik Yüklenicilerinin bu Tebliğ ile istenilen bildirimleri yerine getirmemeleri halinde adlarına
aynı Kanunun mükerrer 355. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası kesilir.
Söz konusu cezai işlemler, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda, KDV İstisna
Sertifikasının üzerinde yazılı ya da iadeye yetkili vergi dairesi müdürlüğünce/malmüdürlüğünce
yerine getirilecektir.
Tebliğ olunur.
––––––––––––––––––––
7 07/12/2008 tarih ve 27077 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
8 24/12/2008 tarih ve 27090 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
9 10/02/2009 tarih ve 27137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
10 1 Sıra No’lu Türkiye-AB IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği 08/05/2009 tarih ve 27222
sayılı, 2 Sıra No’lu Türkiye-AB IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği 08/02/2014 tarih ve
28907 sayılı, 3 Sıra No’lu Türkiye-AB IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği 06/06/2015 tarih
ve 29378 sayılı Resmî Gazete’lerde yayımlanmıştır.
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Rekabet Kurumundan:
REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE
DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/3)
MADDE 1 – 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet
Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2010/4)’in ekinde yer alan Birleşme ve Devralmalar Hakkında Bildirim Formunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. Taraflar
2.1. Bildirimde bulunan tarafın (tarafların) adı-ticari unvanı, adresi, telefon ve faks numaraları ile varsa internet adresini, elektronik tebligat adresini1 ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
(MERSİS) numarasını2 yazınız.
2.2. Bildirimin bir temsilci tarafından yapıldığı hallerde, temsilcinin adı, soyadı, adresi,
varsa elektronik tebligat adresi, telefon ve faks numaraları ile e-posta adresini yazınız.
2.3. Birleşme veya devralmanın diğer tarafının (taraflarının) adı-ticari unvanı, adresi,
telefon ve faks numaraları ile varsa internet adresini, elektronik tebligat adresini ve MERSİS
numarasını yazınız.
2.4. Birleşme veya devralmanın taraflarından, gerektiği takdirde bağlantı kurulabilecek
bir yetkilinin adı, soyadı, görevi, adresi, telefon ve faks numaraları ile e-posta adresini yazınız.
2.5. Tebligat adresini, varsa elektronik tebligat adresini ve MERSİS numarasını yazınız.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
––––––––––––––––––––––––––
1

19/01/2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 7 nci

maddesi birinci fıkrası gereğince elektronik tebligat adresi almak zorunluluğunda olan teşebbüsler bakımından bildirilmesi gereklidir.
2

MERSİS numarası bulunan teşebbüsler tarafından bildirilmesi gereklidir.
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Rekabet Kurumundan:
REKABET İHLALLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU USULÜNE DAİR
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/2)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/4)
MADDE 1 – 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet
İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’in 5 inci maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İlgili daire başkanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde, aşağıdaki
unsurları içermediği anlaşılan veya inceleme talebi bulunmayan başvurular hakkında işlem yapılmaması esastır:
a) Gerçek kişiler tarafından yapılan başvurularda başvuru sahibinin adı ve soyadı, vatandaşlık numarası, adresi, imzası ile varsa elektronik tebligat adresi,
b) Tüzel kişiler tarafından yapılan başvurularda, tüzel kişinin ticaret unvanı/işletme adı,
adresi, varsa elektronik tebligat adresi (19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince tebligat adresi almak zorunluluğunda olan
teşebbüsler bakımından bildirilmesi gereklidir) ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası
(MERSİS numarası bulunan teşebbüsler tarafından bildirilmesi gereklidir), imza sirküleri ile
bu sirkülere göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanların imzası,
c) Bir temsilci vasıtası ile yapılacak başvurularda, temsilcinin yetkili olduğunu gösterir
belgenin aslı veya usulüne uygun bir şekilde aslına uygunluğu onanmış örneği, temsilcinin ve
temsil olunan gerçek veya tüzel kişinin adresi, temsilcinin imzası ile varsa elektronik tebligat
adresi.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden:
ARA KARAR
Esas No
: 2012/601
Karar No
: 2015/108
Davacı
: K.H.
Sanık
: RANA TARVERDIYEVA, Hasan ve Zehra kızı, 17/12/1981
ġERUR doğumlu, Mah./Köy nüfusunda kayıtlı.
Suç
: Resmi Belgeyi Bozmak
Suç Tarihi / Saati : 26/12/2008
Suç Yeri
: IĞDIR/ARALIK
Karar Tarihi
: 13/03/2015
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgeyi
Bozmak suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizin 13/03/2015 tarih, 2012/601 esas
ve 2015/108 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten beraat kararı
karar verilmiĢ olup, sanık Rana TARVERDIYEVA'ya tebliğ yapılamadığından gerekçeli kararın
7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan
olunur.
240

—— • ——

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/68
Karar No : 2015/319
Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçundan mahkememiz'in yukarıda esas ve
karar numarası yazılı 16/06/2015 tarihli ilamı ile TCK.nun 245/1 maddesi gereğince 3 YIL Hapis
ve 100 TL. Adli para cezası ile cezalandırılan Mustafa ve ġehri oğlu 10/01/1968 doğumlu
FEDAYĠ BAYRAK Karacaoğlan Mah. 40051 nolu sokak No: 29/1 ġEHĠTKAMĠL/GAZĠANTEP
adresinde tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
343

—— • ——

Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETĠ
Esas No
: 2014/55
Karar No
: 2015/612
C. Sav. Esas No
: 2010/900
Sanık
: RUMMA GABRIET BĠRHANĠ, GABRIET ve ALEMAÇ
kızı, 1968 HIMMBIRY doğumlu,
Suç
: Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
Suç Tarihi
: 19/08/2008
Uygulanan Kanun Mad. : Türk Ceza Kanunu 206/1
Verilen Ceza Miktarı
: Beraat
Nezaret Tarihi
:
Tutuklayan Mahkeme
: Meriç (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi
Tutuklama Numarası
: 2010/108
Tevkif Tarihi
: 05/02/2011
Halen Bulunduğu Cezaevi :
Karar Tarihi
: 16/10/2015
Henüz kesinleĢmemiĢ bulunan ve Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen hüküm özeti
olup, sanığın cezaevindeki Ģahsi dosyası ile birleĢtirilmesi ve gereği,
Ġlan olunur.
346
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İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/601
Karar No : 2015/332
Mahkememizin 2013/601 Esas ve 2015/332 karar sayı, 09/06/2015 tarihli ilamı ile,
a) Sanık Ġsmail Karaçöl hakkında KiĢiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Tehdit
suçlarından savunmasının aksine, mahkumiyetine yeterli her türlü Ģüpheden uzak kesin ve
inandırıcı delil elde edilemediğinden, müsnet suçların sanık tarafından iĢlediği sabit olmadığından
CMK 223/2-e maddesi gereğince BERAATĠNE,
b) Sanık Muharrem Fidan hakkında KiĢiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan
savunmasının aksine, mahkumiyetine yeterli her türlü Ģüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde
edilemediğinden, müsnet suçun sanık tarafından iĢlediği sabit olmadığından CMK 223/2-e
maddesi gereğince BERAATĠNE karar verilmiĢtir.
Rasim ve Hanife oğlu, 01/01/1966 doğumlu, Ardahan, Merkez, Haciali Mah./Köy
nüfusuna kayıtlı AHMET GÖKDEMĠR tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve Mahkememizin
2013/601 Esas ve 2015/332 Karar sayı, 09/06/2015 tarihli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz
Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile cezaevi yetkilisine beyanda
bulunulması suretiyle, Yargıtay ilgili Ceza Dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre
içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup, ilan
olunur.
241

—— • ——

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2015/158
5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan sanık ABDURRAHĠM MUHBAD hakkında
mahkememizce verilen 2015/158 esas, 2015/434 karar sayılı 09/07/2015 tarihli ilamımız ile
sanığın 5607 sayılı yasanın 3/18, 5237 sayılı yasanın 62, 52/2, 53/1-a, b, d, e, 53/1 TCK nun 54
maddeleri ile neticelen 2 yıl 6 ay hapis ve 80.- TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar
verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın hüküm fıkrasının Resmi
Gazete’de ilanına karar verilmiĢtir.
7201 sayılı tebligat kanunu gereğince ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ
sayılacağı sanığa ve ilgililere ilan olunur.
403

—— • ——

Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/507
Karar No : 2015/37
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı bulunan
15/01/2015 tarihli ilamı ile CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlerine karar
verilen 25/06/1950 Alfatar D.lu SAALĠYA SALĠEVA TAYRDOVA ve Niazi Sali Üsein ve
Saaliya Salieva Tayrova oğlu 28/12/1970 Alfatar D.lu SĠNAN NĠYAZĠ SALĠ tüm aramalara
rağmen bulunamamıĢ sanıkların yokluğunda verilen mahkememizin 15/01/2015 tarih ve 2013/507
Esas, 2015/37 Karar sayılı ilamı tebliğ edilememiĢtir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ
olup, ilan olunur.
404
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
Esas No : 2015/9134
Suç
: Resmi Belgede sahtecilik
Suç. T. : 01/01/2012
Sanık
: Arif Demirel: (Hikmet, Sevim oğlu 1976 doğumlu) Süleyman PaĢa sokak
No: 45/3 Kadıköy/Ġstanbul adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen
21/11/2013 gün ve 2005/108 E. 2013/462 K. Sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. Maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Arif Demirel’e
tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.
Maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının BOZMA isteyen 12/11/2015 gün ve 11/2014/165625 sayılı tebliğnamesinin tebliğ
edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
1273/1-1

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MÜLKĠYETĠ TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MINTIKASI SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN 1 ADET TAġINMAZ ĠHALE
YÖNTEMĠYLE SATILACAKTIR
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:
1 - Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait:
Bitlis Ġli, Tatvan Ġlçesi, Sahil Mahallesi, 5834,99 m2 miktarlı 286 Ada, 141 No.lu Parselin
(Üzerinde Kiracı olup, Düğün Salonu olarak kullanılmakta) SatıĢ Ġhalesi kapalı zarfla teklif almak
suretiyle 28.01.2016 PERġEMBE günü Saat 10.00 da yapılmasına karar verilen satıĢ ihalesine ait
ilan metni Yerel Gazetede yasal süresi içerisinde yayınlanmamıĢ olması nedeniyle söz konusu
parselin SatıĢ ihalesi aĢağıda belirtilen gün ve saat te ertelenmiĢtir.
2 - Bitlis Ġli, Tatvan Ġlçesi, Sahil Mahallesi, 5834,99 m2 miktarlı 286 Ada, 141 No.lu
parselin SatıĢ ve Ġhalesi: 03.03.2016 PERġEMBE günü Saat: 10.00 da.
SatıĢ Ġhalesi TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Binasının 1 katında bulunan Toplantı
Salonunda kapalı zarfla teklif almak ve ―Pazarlık Usulü‖ ile görüĢmeler yapmak suretiyle
yapılacaktır. Ġhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, Ġhale Pazarlık görüĢmesine devam
edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
3 - SatıĢ ve Ġhale Konusu Parselin ġartname ve Doküman Bedeli 1.000,00 (Bin) TL.
4 - SatıĢ ve Ġhale Konusu Parselin Geçici Teminat Miktarı; 360.000,00 (ÜçyüzatmıĢbin) TL.
5 - Teklifler, Teknik ġartnamede belirtilen Gün ve Saate Kadar TCDD 5. Bölge
Müdürlüğü Emlak ve ĠnĢaat Müdürlüğüne (Özalper Mahallesi Ġstasyon Caddesi No: 2
YeĢilyurt/MALATYA) Elden teslim edilecektir. Teknik ġartnamede Belirlenen gün ve Saatten
sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.
6 - TCDD Genel Müdürlüğü Ġhale iĢlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde
yürütmektedir. ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD Ġhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta, teklif verme
süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
7 - Ġhale dokümanları, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü (Özalper Mah. Ġstasyon Cad. No: 2
YeĢilyurt/MALATYA) veznesine veya Vakıflar Bankası Malatya Merkez ġubesindeki TR78
0001 5001 5800 7296 8130 62 No.lu IBAN numaralı hesabına her parsel için Teknik ġartnamede
Belirtilen ihale doküman bedelleri (Bitlis Ġli, Tatvan Ġlçesi Sahil Mahallesi 286 Ada, 141 Parsele
ait Doküman Bedeli) belirtilmek suretiyle yatırılarak üstünde teklif sahibinin Adı veya Unvanının
da açıkça belirtildiği dekont karĢılığında, TCDD 5. Bölge Emlak ve ĠnĢaat Müdürlüğü Emlak
Bürosundan temin edilebilir.
1343/1-1

—— • ——

ĠPTAL ĠLANI
Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:
Türk Kızılay’ı Mineralli Su ĠĢletmeleri tarafından duyurulan Ġhale zarflarının teslim tarihi
23.02.2016 saat 11:00, 2 nolu ―teklif ve teminat mektubu‖ zarflarının açılma saati 14:00 olan
―Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü Afyon ve Erzincan Fabrika
Müdürlükleri’nin ihtiyacı olan 695.000 kg 46*60 Ebatlı Baskısız Shrink alımına iliĢkin ihale iptal
edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
1349/1-1
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KĠTĠRLER MAHALLESĠ ESENTEPE MEVKĠĠ 42 ADA 14 VE 17 PARSEL ÜZERĠNDE
BULUNAN 157 YATAKLI OTEL BĠNASI MÜġTEMĠLATI ĠLE
BĠRLĠKTE KĠRAYA VERĠLECEKTĠR
Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden:
Madde 1 - Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler:
1.1. Ġdarenin;
a) Adı
: Gerede Belediye BaĢkanlığı
b) Adresi
: Kitirler Mahallesi Eski Hükümet Sok. No: 2 Gerede/Bolu
c) Telefon numarası : 0374 311 6700
ç) Faks numarası
: 0374 311 6703
1.2. Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle alabilir.
Madde 2 - Ġhale konusu olan iĢin niteliği yeri ve süresi :
Mülkiyeti Belediyemize ait, Ġlçemiz Kitirler Mahallesi, Esentepe Mevkii 42 ada, 14 ve 17
parsellerde kayıtlı, toplam 7795 m2’lik taĢınmazın üzerinde, 74 oda, 157 yataklı toplam 5378 m2
inĢaat alanı bulunan, Esentepe Otel Binası ile kullanımı Belediyemiz tasarrufunda bulunan; 2 Adet
Futbol Sahası, Arkut Dağı Kayak Tesisi, Teleski ve Kafeterya’nın 20 yıl (240 ay) süre ile ihale
yoluyla kiraya verilmesidir. Ġhale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35-a maddesi hükümlerine
göre kapalı teklif usulüyle gerçekleĢtirilecektir.
Madde 3 - Ġhale dokümanının görülmesi ve temini
Ġhale dokümanı Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz
olarak temin edilebilir.
Madde 4 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati:
a) Tekliflerin sunulacağı adres: Gerede Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
b) Ġhalenin yapılacağı adres: Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
c) Ġhale (son teklif verme) tarihi: 25/02/2016 PerĢembe günü.
d) Ġhale (son teklif verme) saati: 14:00
Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
Madde 5 - Tahmin edilen bedel ve Geçici Teminat :
ĠĢin Tahmin edilen bedeli 15.000,00 TL+KDV/ay (OnbeĢbinTürklirası) x 240 ay =
3.600.000,00 TL (üçmilyonaltıyüzbinTürklirası) olup %3 geçici teminatı 108.000,00 TL
(yüzsekizbinTürklirası) dır.
2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 26. maddesinde yazılı olan değerler teminat olarak
kabul edilecektir.
Madde 6 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
a) BaĢvuru dilekçesi.
b) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
c) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

13 ġubat 2016 – Sayı : 29623

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Gerede
Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
g) ġartname de özellik ve içerikleri belirtilen ihale teklif mektubu
Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmıĢ
örneklerini vermek zorundadır.
Ġstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce Ġdare tarafından "aslı idarece
görülmüĢtür" veya bu anlama gelecek Ģekilde Ģerh düĢülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
1294/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN/16-1. MADDESĠ
KAPSAMINDA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 7,50 TL. ile en çok 362.496 TL. arasında değiĢen; 17/02/2016
günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1 TL. en çok 36.250 TL
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı
ayrı Ģartname eki listede gösterilen Cep telefonu aksesuar ve aksamı, kol saati, otomobil parçaları,
elektrik ve elektronik eĢya, nargile folyosu ve kömürü, çakmak, dikiĢ makinası ve aksamları,
kamyon lastiği, kumaĢ, giyim eĢyası, bakır, av tüfeği ve malzemeleri ve zeytinyağı v.b. 102 grup
eĢya açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Küme Evleri No: 20 ġehitkamil/
GAZĠANTEP adresindeki Gaziantep Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale salonunda 18/02/2016
tarihinde saat: 09.30'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya/araç ve söz konusu ihale hakkında
ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342
337 33 80-81 numaralı telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil)
bedel karĢılığı Gaziantep Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
Ġlan olunur.
1342/1-1

—— • ——

DAĞITICI VE SATICI SEÇĠMĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Eti Matik Bor Temizlik Ürünlerinin yurt içinde satıĢı ve pazarlanmasında, sözleĢme ve
eklerinde belirtilmiĢ Ģartlar dahilinde teklif toplama usulü ile dağıtıcı ve satıcı seçimi iĢidir.
2 - Ġhaleye iĢtirak etmek isteyenler Ģartnameleri ve ihale ile ilgili diğer bilgileri mesai gün
ve saatleri içerisinde;
Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü
- Pazarlama ve SatıĢ Dairesi BaĢkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak
No: 1/A 06010 - Etlik/Keçiören/ANKARA Tel: 0 312 294 23 42
- www.etimaden.gov.tr
adresinden 100,-TL bedelle temin edebilir. ġartname bedeli TC Ziraat Bankası Ankara
Kurumsal Bankacılık ġubesi TR06 0001 0017 4537 7122 4562 98 nolu hesaba yatırılabilir.
3 - Geçici teminat: Ġhale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) gün süreli, teklif bedeli
(taahhüt edilen alım miktarı ton X 2.410,00 TL.) üzerinden hesaplanacak toplam teklif bedelinin
en az %3’ü (üç) oranında geçici teminat verilecektir.
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4 - Ġhale tarihi 01.03.2016 olup isteklilerin teklif mektuplarını, en geç 01.03.2016 tarihi,
saat 14:00’e kadar Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine vermiĢ
olmaları gerekir.
5 - Geç yapılan müracaatlar ile postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ceza ve Ġhalelerden yasaklama
hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. TeĢekkül ihaleyi
yapıp yapmamakta, Ġhale konusu iĢi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.
1264/1-1

—— • ——

11.740 KG. PRĠZMATĠK BALYA MAKĠNASI ĠPĠ DAHĠLDEN VEYA
ĠTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Dövizi Ġdaremizce temin edilmek üzere 11.740 Kg. prizmatik balya makinesi ipi
dahilden veya ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartname (Teknik ve Ġdari) 150-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62
Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığından temin
edilebilir. ġartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası Ankara/Kurumsal
ġubesi nezdinde bulunan TR300001200945200013000060 nolu hesabına yatırılacaktır.
3 - Bu ihale için teklif edilen tutarının %3’ü kadar geçici teminat verilecektir.
4 - Ġsteklilerin teklif mektuplarını en geç 07.03.2016 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar
Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek
Ģekilde göndermeleri Ģarttır.
5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
ADRES:
Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü
Karanfil Sok. No. 62
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKĠYE
Tel: 90 (312) 417 00 47
Fax: 90 (312) 417 78 39
1306/1-1

—— • ——

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Ortapazar/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.000 ton yaĢ çay yükleme ve nakliye iĢi % 20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında
temin edilebilir. Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü/RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 ÇarĢamba günü saat 14.00’e kadar
Ortapazar Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu- Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri
veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Ġstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleĢme bedeli üzerinden % 6
oranında alınır.
8 - Ġstekliler bu ihalede yükleme iĢine ayrı, nakliye iĢine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - Ġhale Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
967/1-1
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MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin
a) Adresi

: ELĠ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.
No. 111 45500 Soma/MANĠSA

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax: 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı :
Teslim
1-

Ġhalenin - Niteliği - Türü

Ġ.K No

Dosya No

Ġhale Tarihi-Saati

Süresi

10 Kalem Dısk+Pleyt Alımı

31890

2016-0251

01.03.2016 -14.00

45 Gün

31900

2016-0252

01.03.2016-15.00

90 Gün

31909

2016-0253

02.03.2016-14.00

120 Gün

13 Kalem Komatsu (630 ES
2-

Haulpak Kamyonlara) Yedek
Alımı

3-

112 Kalem Komatsu Yedeği
Alımı
b) Teslim yeri

: ELĠ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri

: SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer

: ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı

yukarıda yazılı takvim günüdür.
salonu Soma/MANĠSA
4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde
görülebilir ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren en az 30 gün olmalıdır.
8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna
maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlarla tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.
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TERMAL OTEL SATILACAKTIR
Kazan Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait Ġlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kayı Mahallesi
tapulamasına kayıtlı 1 (bir) adet Termal Otel’in, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a
maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 - SatıĢı yapılacak TaĢınmazların Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² Bedeli,
Toplam m² Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli aĢağıya çıkarılmıĢtır.
3 - Ġhale 26.02.2016 Cuma günü saat: 10.30’da Belediye Encümeni Toplantı Salonunda
(Ankara Bulvarı No: 105/1 Kazan/ANKARA) Encümen huzurunda yapılacaktır.
4 - TaĢınmaz bedeli peĢin veya %50’si peĢin kalan kısmı 4 taksitle (Ġdari ġartnamenin 10.
maddesinde belirtildiği üzere) tahsil edilecektir.
5 - Ġhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
A - Gerçek KiĢiler Ġçin
a - Ġkametgah belgesi,
b - Nüfus cüzdanı örneği,
c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
d - Ġdari ġartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
e - Gerçek kiĢi olması halinde Noter tasdikli Ġmza Beyannamesi,
B - Tüzel KiĢiler Ġçin
a - Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve / Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ olduğu
yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicilinin kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli
belge ile imza sirküleri.
b - Ortak Katılım halinde ortaklık beyannamesi.
c - Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları
taĢımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek
d - ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001 belgeleri veya noter onaylı suretlerini
e - Ġdari ġartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
Ġsteklilerin yukarıda yazılı belgeler ile Kazan Belediyesine borcu olmadığına dair Mali
Hizmetler Müdürlüğünden belge alıp ihale dosyasına koymakla yükümlüdür.
6 - Daha geniĢ bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. Ġnternet adresinden ve her gün
mesai saatleri içinde Belediye Emlak Ġstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227)
müracaat etmeleri ve ¨250,00 bedel karĢılığı Ġdari ġartnameyi almaları gerekmektedir.
7 - Ġstekliler ihale dosyalarını 26.02.2016 tarihinde saat 10.00’a kadar Kazan Belediyesi
Emlak
Ġstimlak Müdürlüğü’ne (Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1) teslim etmelidirler.

SIRA
1

MAHALLESĠ

CĠNSĠ

ADA

PARSEL

KAYI

TERMAL
OTEL

1077

56

ARSA
YAPI
GEÇĠCĠ
ALANI ALANI MUHAMMEN TEMĠNAT
(M²)
(M²)
BEDELĠ
BEDELĠ
13.381

14.045

¨22.075.000
+ %18 KDV

Atatürk Mah. Ankara Bul. No: 105/1 Kazan 06980 ANKARA
Telefon: (0 312)814 53 00/1220-1227 Faks: (0 312) 814 10 12
e-posta: www.kazan.bel.tr

¨662.250
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6 KALEM UYAP BĠLGĠ SĠSTEM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge BaĢkanlığı ihtiyacı 6 kalem UYAP Bilgi Sistem
Malzemesi teknik Ģartnamesine ve ürün bazında teknik Ģartnamede yer alan markalarından birine
uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, markaları, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 22/02/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve
ürün bazında teknik Ģartnamede yer alan markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini
müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte
açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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210 ADET IP TV SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ordu Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler BaĢkanlığı ihtiyacı
210 adet IP TV kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Samsung markasına uygun olarak,
Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile
iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 19/02/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine ve Samsung markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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200 ADET ASELSAN MARKA EL TELSĠZĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Aydın BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Aydın Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel
Müdürlüğü Ġçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 200 adet Aselsan marka Telsiz
kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari
Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesinin, markasının, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 23/02/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve
markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile
ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Aydın BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Aydın Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel
Müdürlüğü Ġçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar
Jeneratör teknik Ģartnamesine ve AKSA markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi
ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik Ģartnamesinin, markasının, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 23/02/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine ve AKSA markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:
ĠLANEN TEBLĠGAT
38800504220 vergi numaralı ESTE DIġ TĠCARET LOJĠSTĠK DEP. TEK. GIDA TAġ.
TĠC. LTD. ġTĠ. adına Müdürlüğümüzce onaylı 14TR16040000097569/09.09.2014 ve
14TR16040000099790/15.09.2014 sayı ve tarihli Transit Beyannamelerinden kaynaklanan amme
alacağı tutarı için Müdürlüğümüzce düzenlenen 2015/1478 ve 2014/1479 sayılı 24.04.2015 tarihli
Para Cezası Kararları tutarı olan toplam: (391.287,02.-TL + 462.224,26.-TL=) 853.511.28.- TL’nin
tahsili için anılan firmanın Müdürlüğümüzde mevcut adresinde firmaya ve firma adına evrak
teslim almaya yetkili muhataba ulaĢılamadığından söz konusu Para Cezaları 04.06.2015 tarihli
29376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢ olup; (Sayfa: 183) 19.06.2015 tarihinde kesinleĢmiĢ
sayılan 853.511.28.-TL tutarındaki Para Cezası alacağının tahsilini teminen Müdürlüğümüzce
tanzim edilen 30.11.2015 tarih ve 12074716 sayılı ÖDEME EMRĠ'mizin, 7201 sayılı Tebligat
Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve
Tebligat Kanunu'nun 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün
sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
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İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:
Yurdel DENĠZ isimli Ģahsın iddialarıyla ilgili Ģikayet dilekçesinin ekli olduğu Ġstanbul
Anadolu Cumhuriyet BaĢsavcılığının 21/06/2015 tarihli ve 2015/88039 sayılı sayılı yazısı ve
eklerine istinaden baĢlatılan ön inceleme neticesinde; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ġstanbul
Anadolu Güney Bölgesi Genel Sekreterliğine bağlı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesinde görevli As. Dr. Zeynep KONYAR hakkında Ġstanbul Valiliğince 4483 sayılı Kanun
gereğince verilen 27/08/2015 tarih ve 2015/226 sayılı "SORUġTURMA ĠZNĠ
VERĠLMEMESĠNE" dair karar müĢteki Yurdel DENĠZ'e tebligat adresinde bulunamamıĢ
olduğundan, tebligatı yapılamamıĢ olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28., 31. maddeleri
gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra
tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
1224/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Petrolleri A.O.'nın Kırklareli Ġli dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4132 hak
sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 05.08.2014 tarihinde sona ermiĢtir.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi
yazılı Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin bu
ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp Genel
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
1274/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Sina Cora Eğitim ve Sağlık Vakfı (SĠNA)
VAKFEDENLER: Zeynep Fatma Denizolgun Akpınar, Ceren Kubilay Papageorgiou.
VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ġstanbul
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO'SU: Ġstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/01/2016 tarihinde kesinleĢen
10/11/2015 tarih ve E: 2015/248, K: 2015/426 sayılı kararı
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VAKFIN AMACI: Hazırlık ve ilköğretim bölümleri baĢta olmak üzere devlet tarafından
verilen her türlü temel eğitim ve yüksek eğitim faaliyetlerine katkıda bulunarak Sina Cora Eğitim
ve Sağlık Vakfı'nın sürekliliğini, geliĢmesini sağlamak, Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve
sosyal geliĢmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine
getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi
yaratmak. Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi,
düĢünen, sorgulayan kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen barıĢçı, farklı inanç ve
düĢüncelere saygılı insan iliĢkilerinde dil, ırk, din, cinsiyet farkı gözetmeyen bireyler
yetiĢtirilmesine katkı sağlamak amacıyla spor, müzik, resim dans ve sanatın her türlü faaliyetin
desteklenmesi, Türk toplumunun sağlık alanında bilimsel ve sosyal geliĢmesine hizmet etmek,
sağlık hizmetlerinin etkin yerine getirilmesine katkıda bulunmak ve toplumun sağlıklı bireylerden
oluĢması için eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.- TL Nakit
YÖNETĠM KURULU: Ceren Kubilay Papageorgiou, Hande Bingöl, Gül Akkaya.
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Vakfına Eğitim hususlarında
kullanılmak üzere devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
1272/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
KırĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, 1304 ada, 24 parsel üzerindeki 945568 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen 4260 Ticaret Sicil No ile KırĢehir Ticaret Odasına kayıtlı 1890 nolu Yapı
Denetim Ġzin Belgesine sahip Selçuklar Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından, Ankara 18. Ġdare
Mahkemesinin 2015/976 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 31.12.2015 tarihli
ve E.2015/976-K.2015/2457 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden,
19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Selçuklar Yapı Denetim Ltd. ġti.
hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 04.02.2016 tarihli ve 2877 sayılı Makam
Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
1279/1-1

—————

Antalya Ġli, Aksu Ġlçesi, 221 ada, 07 parsel üzerindeki 889103 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen Perge Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat
Mühendisi Mehmet Faruk ÖZBĠLGĠ (Denetçi No: 15012, Oda Sicil No: 27115) tarafından,
Ankara 13. Ġdare Mahkemesinin 2015/1631 esasına kayden açılmıĢ olan davada 20.11.2015 tarihli
ve E.2015/1631-K.2015/1647 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden,
10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet Faruk ÖZBĠLGĠ hakkında tesis
edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 01.02.2016 tarihli ve 2607 sayılı Makam Olur’u ile iptal
edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
1278/1/1-1

—————

Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen Modül Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik
Mühendisi Mevlüt SARITAġ (Denetçi No: 465, Oda Sicil No: 5508) tarafından, Ankara 4. Ġdare
Mahkemesinin 2015/1186 esasına kayden açılmıĢ olan davada 25.12.2015 tarihli ve E.2015/1186K.2015/2092 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli
ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mevlüt SARITAġ hakkında tesis edilmiĢ olan geçici
durdurma iĢlemi 04.02.2016 tarihli ve 2874 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
1278/2/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Antalya Ġli, Konyaaltı Ġlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555907 YĠBF nolu (B Blok)
inĢaatın denetimini üstlenen Aydemir Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi,
ĠnĢaat Mühendisi Safinaz KUZUCU (Denetçi No: 7705, Oda Sicil No: 32720) tarafından, Ankara
1. Ġdare Mahkemesinin 2015/247 esasına kayden açılmıĢ olan davada 15.10.2015 tarihli ve
E.2015/247-K.2015/1791 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden,
14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Safinaz KUZUCU hakkında tesis
edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 04.02.2016 tarihli ve 2878 sayılı Makam Olur’u ile iptal
edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
1278/3/1-1

—————

Aksaray Yapı Zemin Test Laboratuvarı Limited ġirketi’nin Hacılar Harmanı Mah.
Galericiler Sitesi 5/B 5745 Sokak No:62 AKSARAY adresinde bulunan yapı malzemesi
laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 01.11.2011 tarih
ve 410/1 sayılı kararı ile verilen 332 no’lu ―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali ve kullanma hakkı
veren sözleĢmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun (MYDK) 23.12.2015 tarih ve 508/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından
alınan 04.02.2016 tarih ve 2852 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1277/1/1-1

—————

Niğde Ebrar ĠnĢaat Nak. Mad. Turizm San. Tic. Ltd. ġti.’nin AhipaĢa Mah. Dr. Hakkı
Altan Caddesi Elit Apt Altı 10B NĠĞDE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının,
Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 10.10.2012 tarih ve 439/4 sayılı
kararı ile verilen 397 no’lu ―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali ve kullanma hakkı veren
sözleĢmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun (MYDK) 23.12.2015 tarih ve 508/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından
alınan 04.02.2016 tarih ve 2852 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1277/2/1-1

—————

Artıbir Laboratuvar Mimarlık Mühendislik ĠnĢaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited
ġirketi’nin KonakbaĢı Mah. Berk Sok. No:90/A Fatsa/ORDU adresinde bulunan yapı malzemesi
laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 14.11.2013 tarih
ve 468/4 sayılı kararı ile verilen 452 no’lu ―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali ve kullanma hakkı
veren sözleĢmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun (MYDK) 23.12.2015 tarih ve 508/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından
alınan 04.02.2016 tarih ve 2852 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1277/3/1-1

—————

Ankara Yapı Test Lab. ĠnĢ. Emlak Oto. Turizm Ġthalat ve Ġhracat San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin
Ayyıldız Sanayi Sitesi 1127/1 Sokak No: 2 Ostim/ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi
laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 06.07.2011 tarih ve 397
sayılı kararı ile verilen 303 no’lu ―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali ve kullanma hakkı veren
sözleĢmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun (MYDK) 23.12.2015 tarih ve 508/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından
alınan 04.02.2016 tarih ve 2852 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1277/4/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ġzmir Ġli, Çiğli Ġlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen 57 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd.
ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Ahmet SOYUTÜRK tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. Ġdare Mahkemesi’nin 12.11.2015 tarih ve
E.2015/979-K.2015/1550 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden,
19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Makine Mühendisi Ahmet SOYUTÜRK
Denetçi No: 372, Oda Sicil No: 49772) hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi
22.01.2016 tarihli ve 1757 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
1302/1-1

—————

Osmaniye Ġli, Bahçe Ġlçesi, 157 ada, 9 parsel üzerindeki 744660 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen 6823 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 958 nolu Yapı
Denetim Ġzin Belgesine sahip Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından, Ankara 15.
Ġdare Mahkemesinin 2015/167 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 19.11.2015
tarihli ve E.2015/167-K.2015/1525 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖
hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osmaniye Zümrüt
Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 10.02.2016 tarihli ve
3251 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
1303/1-1

—————

Osmaniye Ġli, Bahçe Ġlçesi, 157 ada, 9 parsel üzerindeki 744660 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin KuruluĢ Ortağı, Kontrol
Elemanı, ĠnĢaat Mühendisi Ahmet CĠNGÖZ (Oda Sicil No: 78944) tarafından, Ankara 15. Ġdare
Mahkemesinin 2015/169 esasına kayden açılmıĢ olan davada 17.12.2015 tarihli ve E.2015/169K.2015/2387 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli
ve 29118 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ahmet CĠNGÖZ hakkında tesis edilmiĢ olan geçici
durdurma iĢlemi 09.02.2016 tarihli ve 3069 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
1304/1/1-1

—————

Osmaniye Ġli, Bahçe Ġlçesi, 157 ada, 9 parsel üzerindeki 744660 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin KuruluĢ Ortağı, Kontrol
Elemanı, ĠnĢaat Mühendisi Vural ALTUN (Oda Sicil No: 78523) tarafından, Ankara 15. Ġdare
Mahkemesinin 2015/170 esasına kayden açılmıĢ olan davada 19.11.2015 tarihli ve E.2015/170K.2015/1524 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli
ve 29118 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Vural ALTUN hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma
iĢlemi 09.02.2016 tarihli ve 3081 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
1304/2/1-1

—————

10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı, 28.10.2015 tarihli ve 29516 sayılı, 28.01.2016 tarihli
ve 29607 sayılı Resmi Gazetelerde yer alan Zekeriya ġEKER ile ilgili ilanlarda sehven yazılan
―Zekeriya ġEKER (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1544, Oda Sicil
No:38888)‖ ifadesinin çıkarılarak ―Zekeriya ġEKER (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:1544, Oda Sicil No:38888)‖ ifadesinin eklenmesi 09.02.2016 tarihli ve 3066 sayılı
Makam Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1305/1-1
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İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1325/1-1
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İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1317/1-1

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

13 ġubat 2016 – Sayı : 29623

İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1318/1-1
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İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1319/1-1
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

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

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

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

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

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

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

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.
1324/2/1-1

13 ġubat 2016 – Sayı : 29623

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

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

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

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

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:
GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ PROFESÖR KADROSU ĠLANI
Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Profesör kadrosuna
öğretim üyesi alınacaktır.
2547 sayılı Kanunun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.
Profesör kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmiĢlerini, bilimsel
çalıĢma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)
onaylı 6 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün
içinde Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları ve yurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası
Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması gerekmektedir.
Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile
postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
Ġlan olunur.
BAġVURU ADRESĠ
BĠRĠMĠ

BÖLÜMÜ

AKADEMĠK
ÜNVANI

ADET

Ġktisadi ve Ġdari
Birimler Fakültesi

Ekonomi

Profesör

1

AÇIKLAMA
- Doktora eğitimini yurt dıĢında
yapmıĢ olmak,
- En az 5 SSCI yayını bulunmak,
- Ġngilizce ders verebilecek
yeterliliğe sahip olmak.
- Lisans ve Lisansüstü düzeyde
ekonometri derslerini verebilecek
nitelikte olmak.

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 SeyrekMenemen/Ġzmir
Tel: 0 232 355 00 00 www.gediz.edu.tr
1286/1-1

—— • ——

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin çeĢitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına BaĢvuru KoĢulları ve Uygulama Ġlkeleri Hakkında Yönergesine göre aĢağıda
belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuracak adaylar;
Doçent kadrosu için, baĢvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiĢleri,
Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan
eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluĢturulan yayın dosyalarını ekleyerek,
Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına;
Ġlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeĢ) gün
içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan
diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması Ģarttır.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru KoĢulları ve
Uygulama Ġlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiĢ formatı,
Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.
Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi
Niteliği
BUCAK ĠġLETME FAKÜLTESĠ
Yönetim ve
Yönetim ve strateji alanında doçent
ĠĢletme
Doçent
1
1
Organizasyon
unvanını almıĢ olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kalkınma, Kültür
ve Turizm, Millî Savunma, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Parasal Yetkileri ile
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında
Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
İhale Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Erusik Asit Seviyesinin Resmi Kontrolü
İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2016/4)
— Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve
Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)
— Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2016/3)
— Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4)

1

6

8

22
29

77
78

NOT: 12/2/2016 tarihli ve 29622 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ulusal
Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/1) yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
79
a - Yargı İlânları
81
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
94
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
126
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr

