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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME
BAŞVURMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/12/2013 tarihli ve 28844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu İş
Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ğ) Kurul Başkanı: Yargıtayın 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundan
doğan uyuşmazlıklara bakmakla görevli dairelerinin başkanlarından fiilen en fazla başkanlık
yapanın başkanlığında oluşan Kurul başkanını,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/12/2013

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

28844

İçindekiler 144. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAL VE HİZMET SATIŞI İLE ARAÇ GEREÇ
KİRA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün
elektrik enerjisi hariç olmak üzere ürettiği mal ve hizmetlerin satışı ile sahibi olduğu araç ve
gereçlerin kiralanmasına ilişkin kuralları düzenler.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce
elektrik enerjisi hariç olmak üzere üretilen mal ve hizmetin satışı ile anılan Genel Müdürlüğün
sahip olduğu araç ve gereçlerin kiralama işlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5/2/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araç: Nakliye, yükleme, boşaltma, madencilik, inşaat ve montaj işlerinde kullanılan
lastik tekerlekli, paletli her türlü makine topluluğunu,
b) Birim: Doğrudan üst birimlere bağlı müdürlük, müdür yardımcılıkları ve başmühendislikleri,
c) Gereç: Bir işin yapılması ya da hizmetin götürülebilmesi için kullanılan her türlü cihaz, tezgâh, makine ve benzeri teçhizatı,
ç) Hizmet: Şirket birimlerinin, diğer birimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişiler için yaptığı montaj, demontaj, eğitim, araştırma, müşavirlik,
mühendislik, imalat, işletme, test, bakım ve onarım işlerini,
d) İmalat birimi: Genel anlamı ile imalat ve hizmet görevini yürüten laboratuvar ve
müdürlükleri,
e) Kiralama: Şirkete ait araç ve gereçlerin süreli olarak bedeli mukabili talep sahibinin
hizmetine sunulmasını,
f) Mal: Elektrik enerjisi hariç olmak üzere, Şirketin ürettiği ekonomik değeri olan mamul, yarı mamul ürünler ile ekonomik ve ticari değeri olan maddeleri,
g) Satış: Elektrik enerjisi hariç olmak üzere, Şirketin ürettiği her türlü mal ve hizmetin
bedeli mukabili talep sahibinin kullanımına sunulmasını veya verilmesini,
ğ) Şirket: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
h) Talep sahibi: Şirketten bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişileri,
ı) Üst birim: Daire başkanlıkları ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve
müstakil müdürlükleri,
i) Yönetim Kurulu: Şirket Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Fiyatların Belirlenmesi
Talep ve talebin karşılanması
MADDE 5 – (1) Mal ve hizmetlerin satışı ile araç ve gereçlerin kiralanması, Şirket faaliyetlerini aksatmamak koşulu ile yapılabilir.
(2) Taleplerin karşılanmasında aşağıda belirtilen öncelikli sıra izlenir:
a) Merkezi yönetim kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar.
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri.
c) Yerel yönetimler.
ç) Elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtımı ve madencilik ile ilgili olan özel hukuka
tabi kişiler.
d) Diğer gerçek ve tüzel kişiler.
(3) Mal ve hizmet talepleri ilgili birim tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.
(4) Talebin karşılanması konusunda ilgili birim amiri, 04/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen yetki limitleri çerçevesinde yetkilidir.
Yetki limitleri açısından işin bölünmemesi esastır.
(5) Talep sahibi ile ilgili birim arasında mutabık kalınan mal ve hizmetin satışı ile araç
gereç kiralanmasında bu Yönetmelik esaslarına uyulur.
(6) Hizmete katılan Şirket personelinin ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri talep sahibi
tarafından karşılanır.
Talepten vazgeçme
MADDE 6 – (1) Talep sahibinin, üçüncü fıkrada sıralanan mücbir sebepler dışında, talebinden kısmen ya da tamamen vazgeçmesi halinde, yatırılan avans irad kaydedilir.
(2) Ancak mücbir sebeplerin talep sahibince, Şirket tarafından kabul edilebilen bir belgeye dayandırılması gerekir.
(3) İş yerini veya hizmetin yapılacağı yeri etkilemesi ve talep sahibinin çalışmasına
veya işte kullanacağı malzemeleri sağlamasına engel olması kaydıyla;
a) Doğal afetler,
b) Harp, ambargo, kısmî veya genel seferberlik, sabotaj, salgın hastalıklar,
c) Yasal grevler,
ç) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve kararnamelerdeki değişikliklerden doğan imkânsızlıklar,
d) Hükümet tasarrufları,
e) İşte kullanılacak malzemelerin yüklü bulunduğu nakil aracının yanması, batması
veya kazaya uğraması,
mücbir sebep kabul edilen durumlardır.
Fiyatlandırma
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik konusu işlerin temel fiyatları, ilgili birimlerce her yılsonunda ve/veya gerektiğinde yıl içerisinde bu Yönetmelikteki usullerle belirlenerek Malzeme
Yönetimi Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir.
(2) Mal satış bedelinin hesaplanması aşağıda belirtilen usullerle yapılır:
a) Her yıl sonu itibariyle bir sonraki yıl uygulanacak satışa esas temel fiyatlar; malzeme,
mühendislik, işçilik, araştırma, geliştirme, amortisman, sair masraflar ve benzeri unsurlardan
oluşan toplam maliyete en az % 20 kâr eklenerek tespit edilir.
b) Elektrik üretim santrallerinin üretim süreci sırasında ve sonunda ortaya çıkan ısı, buhar, kül, alçıtaşı ve benzeri ürün ya da ürünleri, ruhsat hukuku Şirket uhdesinde olan maden
sahalarında ana ürün dışındaki ekonomik ve ticari değeri olan her türlü madde ile Şirketin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yetişen tarım ve orman ürünlerinin satış fiyatı, ilgili birimler
tarafından, bunların güncel piyasa fiyatları ve yerel koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir.
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(3) Hizmet satışında alınacak hizmet bedelinin tespit edilmesi aşağıda belirtilen usullerle
yapılır.
a) Hizmet satışına esas temel fiyat; personel masrafları, kullanılan araç ve gereçlerin
kira ve test bedelleri, kullanılan sarf malzemesinin hizmetin görüldüğü tarihteki fiyatı, vasıta
masrafları ile sair masraflardan oluşan bedele en az % 20 kâr eklenerek tespit edilir. Eğitim
hizmetine ait ücretlerin hesaplanmasında ders saati ücreti olarak; ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve
pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan
miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
b) Şirketçe, kamu kurum ve kuruluşları ile Şirkete ait santrallerin hizmet alım veya işletme hakkı devri yoluyla işleten firmaların elemanlarına verilecek eğitimler için, kişi başına
ders saat ücretinin %100 artırımlısı uygulanır. Ayrıca;
1) Diğer özel şirket elemanlarına verilecek eğitim hizmetleri için belirlenen kişi başına,
ders saat ücretinin %150 artırımlısı uygulanır,
2) Derslik ücreti, Maliye Bakanlığının kamu sosyal tesislerine ilişkin mevzuat hükümlerine göre belirlenir,
3) Eğitimlerde kullanılan sarf malzemeleri, fatura bedeli üzerinden ücretlendirilir,
4) Şirkete ait eğitim tesislerinde verilen eğitimlere katılan her statüdeki elemanların
konaklama ve iaşe giderleri, ait olduğu yılın Maliye Bakanlığının merkezi yönetim bütçe uygulamasına ilişkin mevzuat hükümlerine göre uygulanır.
(4) Araç-gereç kiralanmasında temel fiyat ve bedelin tespit edilmesi aşağıda belirtilen
usullerle yapılır.
a) Kira bedelinin hesaplanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Genel Fiyat Analizleri esas alınır.
b) Kiraya verilecek araç ve gereçlerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizinde mevcut olanlar için; çalışma saati birim fiyatı “Fç”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
yayınlanan Birim Fiyatlar Cetvelinden alınır. Tahsis günü birim fiyatı ise “FT” aşağıdaki formülle bulunur. Genel fiyat bulunmayan araç, gereç ve iş makinelerinin çalışma saati temel
birim fiyatı “Fç” ile tahsis günü temel birim fiyatı “FT” ve her halde kiraya esas temel fiyatı
“KT” aşağıdaki formüllerle hesaplanarak bulunur.
c) Temel birim fiyatların hesaplanmasında;
1) Çalışma saati temel birim-fiyatının hesaplanmasında;
Fç = 1.66 (A/N.n) + [ 0,08 (N+1)A] / 2 (N.n ) + 0,02 (A/n)
2) Tahsis günü temel birim fiyatının hesaplanmasında;
FT = A [1 + 0,04 (N + 1) ] / 360.N
3) Kiraya esas temel birim fiyatının hesaplanmasında;
KT = Fç + FT
formülleri kullanılır.
ç) Kira bedelinin hesaplanmasında Ko = Fç x S1 + FT x GT formülü kullanılır. Bu formülde geçen;
1) Fç: Çalışma birim fiyatını (TL/saat),
2) FT: Tahsis birim fiyatını (TL/gün),
3) KT: Kiraya esas temel fiyatını (TL),
4) A: araç-gereç TL olarak değerini,
5) S1: araç-gereç kiralama süresindeki çalışma saatini,
6) N: Amortisman süresini (yıl),
7) n: Yıllık çalışma saatini,
8) GT: Tahsis edilen gün sayısını,
ifade eder. 24 saatten az tahsisler 1 gün sayılır.
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d) Araç-gereç TL olarak (A) değeri taşıt veya iş makinesinin öncelikli olarak imalatçı
firmasından, Devlet Malzeme Ofisi satış listesinden ve benzeri veya bulunamıyorsa eşdeğer
bedeli öğrenilerek kiraya verilen birimce tespit edilip, formülde dikkate alınır. Özel cihaz ve
gerecin yıllık çalışma saati özelliğine göre bulunur. Yıl içindeki uygulamalarda eskalasyon formülü kullanılır.
e) İlgili birimler, kiraya esas temel fiyatları belirler. Bu temel fiyatlar, Şirketin dışındaki
birimlere en az % 20 (genel giderler artı-kar) ilave edilerek uygulanır. Bu fiyatlar, müteakip
yılın yeni birim fiyatları belirlenene kadar geçen süre içinde yapılan kiralamalar için;

formülüne göre güncellenir. Bu formülde geçen;
1) K: Rayiç kira bedelini,
2) Ko: Onaylanmış en son kira bedelini,
3) D Io: Verilen mal ve hizmetin maliyetinin baz fiyatının hesaplandığı dönemin ilk
ayındaki Türkiye İstatistik Kurumunun aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeks değerini,
4) D In: Mal ve hizmetin verildiği tarihte geçerli olan Türkiye İstatistik Kurumunun
aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeks değerini,
ifade eder.
(5) Özel ihtisas gerektiren hizmetler için yukarıdaki kurallara bağlı kalınmaksızın fiyatlar ilgili ünitelerce tespit edilir.
(6) Şirkete ait birimlere, mal ve hizmet satışları ile kiralama işleri maliyet bedeli üzerinden yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama
Mal satışı
MADDE 8 – (1) Şirket dışından gelen talepler karşılanabilecek ise ilgili birim tarafından fiyatı, ödeme ve teslim şartlarını belirleyen bir sözleşme taslağı düzenlenerek talep sahibine
gönderilir.
(2) Şirket tarafından hazırlanan teklif talep sahibi tarafından kabul edildiği takdirde,
taraflar arasında sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin her türlü masrafı talep sahibine aittir.
(3) Talep sahibi, mal satış bedelinin tamamını talep tarihinde yatırabilir veya talep sahibinden, talep edilen mamullerin talep tarihindeki satış fiyatının %30’undan aşağı olmayacak
bedeli avans olarak, kalanı ise teslim tarihinde tahsil edildikten sonra mal teslimatı yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları ve müessese müdürlüklerinden teminat
istenmez.
(4) Hazır mamullerin satışında, sözleşme imzalanmasına gerek olmadan bedelin tamamı
alınarak satış işlemi yapılabilir. Mal satış bedeli; verilen mal ve/veya hizmetin teslimat tarihindeki bedelidir.
(5) Mal bedelinin tahsilinde; imalatın tamamlanmasını takiben mamulün teslim tarihindeki fiyatı esas alınarak fatura düzenlenir. Kısmi teslimat olduğunda işlemler sadece teslim
edilen bölümü kapsar.
Hizmet satışı
MADDE 9 – (1) Talebin karşılanmasında, karşılıklı mutabakat sağlandığı takdirde yapılacak olan hizmet keşif bedelinin tamamının, peşin olarak talep sahibi tarafından yatırılması
esastır.
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(2) Hizmetin gerektirdiği tahmini bedel, talep sahibi tarafından yatırılmadıkça hizmete
başlanmaz. Ancak, mesai harici ve tatil gününe rastlayan acil hizmetlere ait tahmini veya gerçek
bedel, tatili takip eden ilk iş günü yatırılır.
(3) Hizmet satışında düzenlenecek hizmet satış bedeli sözleşmesi, ilgili birim tarafından
hazırlanır.
Araç ve gereçlerin kiralanması
MADDE 10 – (1) Araç ve gereçlerin kiraya verilmesinde, teslim eden ile teslim alan
arasında Şirket birimleri için tutanak, diğer talep sahipleri için ise kira sözleşmesi ve tutanak
düzenlenir.
(2) Öngörülen kira bedeli tahsil edilmeden kiralanan araç-gereç teslim edilmez. Kesin
kira bedeli iş bitiminde bu Yönetmelik esaslarına göre hesaplanarak tahsil edilir.
(3) Bahse konu tutanak ve sözleşmede, araç ve gereçlerin varsa rayiç, yoksa Şirketçe
saptanacak bedelleri, demirbaş numarası, markası, modeli, cinsi, plaka numarası, teslim tarihi,
varsa çalışma saati veya kilometresi, dış görünüşü, çalışma durumu, yakıt miktarı, lastikler,
akü, takım ve benzeri belirtilir. Araç ve gereçlerin teslim edilme ve teslim alınma yeri, sözleşmede belirtilir. Araç ve gereçlerin teslim alınan yerden nakli ve teslim edilecek yere getirilme
masrafları ile yakıt giderleri talep sahibine aittir.
(4) Araç, gereç, transformatör veya benzeri bir teçhizatın nakliyesinde veya işletilmesi
sırasında meydana gelen herhangi bir hasar veya arıza durumunda, talep sahibi tarafından hiçbir
teknik müdahale yapılamaz ve derhal Şirketin ilgili birimi haberdar edilir.
(5) Personelsiz olarak kiraya verilen transformatör veya benzer teçhizatın bedelinin
1.25 katı nakit veya her an nakde çevrilebilecek teminat mektubu karşılığı, kiracı tarafından
yatırılır.
(6) Şirket kiraya verdiği araç ve gereçleri her zaman kontrol etme yetkisine sahiptir.
Kiraya verilen araç ve gereçler sözleşme esaslarına göre çalıştırılmıyor ise kiracı ikaz olunur.
İkazlar yerine getirilmediği takdirde kira sözleşmesi feshedilerek araç ve gereçler, Şirket tarafından geri alınır. Yatırılmış olan kira bedeli geri ödenmez, irad kaydedilir. Kiraya verilen araç
ve gerecin geri alınması esnasında ortaya çıkan her türlü masraf kiracı tarafından karşılanır.
Kira bedellerinin hesaplanması
MADDE 11 – (1) Kira süresi, araç-gerecin ait olduğu iş yerinden alındığı saatten başlamak üzere işin bitiminde yine ait olduğu iş yerine getirildiği ana kadar geçen sürenin gün ve
saat hesabıyla toplamıdır.
(2) Tahsis bedeli, araç-gerecin ait olduğu iş yerinden alındığı günden başlamak üzere
işin bitiminde yine ait olduğu iş yerine getirildiği ana kadar geçen süredeki gün sayısının tahsis
birim fiyatı ile çarpımından hâsıl olan bedeldir.
(3) Çalışma bedeli, araç-gerecin kira süresi içerisindeki fiili çalışma saatinin çalışma
birim fiyatı ile çarpımından hâsıl olan bedeldir.
(4) Kiraya verilen araç ve gereçlerin kira bedeli, tahsis bedeli ve çalışma bedelinin toplamıdır.
(5) Transformatör ve benzeri teçhizatın kira bedeli, günlük kira fiyatı ile kira süresi çarpımından hâsıl olan bedeldir.
Kiraya verilen araç-gerecin kontrolü
MADDE 12 – (1) Kiraya verilen araçlar operatörü veya sürücüsü ile birlikte kiralanır.
Gereçlerin kullanıcısı ile verilip verilmemesi Şirketçe belirlenir. Kiralanmış bulunan araç ve
gereçlerin Şirket usul ve kurallarına uygun olarak her türlü bakım ve onarımının gereğince yapılıp yapılmadığından sorumlu olan kişi, araç-gereç kontrolüne yetkili olan kullanıcısıdır. Kullanıcı gerekli gördüğünde üst makama haber vermek suretiyle, aracı veya gereci çalıştırmaktan
alıkoyabilir.
(2) Şirket gerek görmesi halinde, kiraya verilen araç-gereç için kullanıcıları dışında bir
nezaretçi de bulundurabilir.
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(3) Kiraya verilen araç-gereçler ile birlikte bulunan Şirket personelinin ulaşım, konaklama, iaşe giderleri ile harcırahları talep sahibine aittir. Bu giderler kira bedeline dâhil değildir.
Araç-gereçlerin her türlü işletim gideri ile kullanıcısı tarafından yapılacak her türlü hasar ve
kazanın sorumluluğu da kiracıya aittir.
Zarar ve yıpranma
MADDE 13 – (1) Kiracıya teslim edilen araç ve gereçlerin normal işletmeden doğacak
yıpranma veya aşınması sebebiyle gereken tamirat giderleri Şirkete aittir. Araç ve gereçlerin
uygun olmayan şartlarda işletilmesi ve her türlü kaza, yangın, infilak, sel ve benzeri nedenlerden doğacak bütün zarar, hasar ve kayıpların giderilmesi için yapılacak tamir ve bakım masrafları ile yedek parça bedelleri, üçüncü kişilere verilebilecek her türlü zarar ile iş kazalarından
doğacak tüm sorumluluklar kiracıya aittir. Kiracı söz konusu zarar, hasar ve kayıpları yerine
getiremez ise araç ve gereç Şirketçe tamir ettirilir. Bu amaçla Şirket tarafından yapılacak masrafların tamamı kiracıdan tahsil edilir.
(2) Kiraya verilen transformatör ve benzeri teçhizat için ise, herhangi bir nedenle meydana gelecek hasar ve arızanın giderilmesi için yapılacak masraflar ile genel giderler kiracıya
aittir. Ancak arızanın tamiri mümkün değilse alınan teminat Şirkete gelir kaydedilerek transformatör veya benzeri teçhizat kiracıya bırakılır.
Kiraya verilme süresi
MADDE 14 – (1) Transformatör ve benzeri teçhizat, altı aydan az süreyle kiraya verilemez. Bu sürelerden daha az sürelerde kiralanması halinde, altı aylık kira bedeli peşin olarak
tahsil edilir. Altı aydan uzun süreyle kiralanmalarda, kira bedeli yine altışar aylık süreler için
peşin olarak tahsil edilir. Ancak ilk altı ay hariç müteakip altı ayı geçen süreler içinde vaki olacak erken iadelerde, kira bedeli farkı aylık olarak hesaplanıp kiracıya iade edilir.
(2) İhtiyaç duyulduğu takdirde kiraya verilen transformatör ve benzeri teçhizat iki ay
önceden haber verilmek suretiyle Şirketçe geri istenebilir. Bu takdirde kullanılmayan kira süreleri için alınmış olan bedel geri verilir.
Araç ve gerecin teslim alınması
MADDE 15 – (1) Kiraya verilen araç ve gereçler kira sözleşmesinde yazılı yer ve saatte
Şirketçe teslim alınmakla sözleşme son bulur. Şirket, acil ihtiyaç sebebiyle araç ve gereçleri
sözleşme bitim süresinden önce geri alabilir. Bu takdirde kira sözleşmesi geri alınma yer ve
saatinde son bulur. Kiracı, geri alma nedeniyle zarar talebinde bulunamaz.
Sigorta
MADDE 16 – (1) Şirketin iş yeri sınırları dışında hizmet satışını veya kiraya vermeyi
gerçekleştirmesi halinde; talep sahibi her türlü riske karşı sigortaları yaptırmakla yükümlüdür.
Ancak zorunlu hallerde talep sahibinden bedelleri alınmak kaydı ile sigortaları Şirket yaptırır.
(2) Personeli ile kiralanan araç veya gerecin lehtarı Şirket olmak üzere, rayiç bedeli
üzerinden sigortalanması kiracıya aittir.
Tip sözleşmeler
MADDE 17 – (1) Şirket, bu Yönetmelik ile ilgili mal ve hizmet satışı ile araç-gereç
kiralanması tip sözleşmeleri hazırlayabilir.
Sorumluluk
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerle ilgili her seviyedeki uygulayıcı ve yönetici, bu Yönetmelik esaslarının uygulanmasından sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel
Müdürü yürütür.
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Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(6) Azami süresi içinde lisansüstü programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerin
durumu için enstitülerde özel bir kayıt tutulmasına, azami sürenin bitiminden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye tekrar kayıt yaptırmayan öğrencilerin, üzerlerindeki danışman ve konunun
düşmesine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir ay içinde karar verilir. Ulusal Tez Merkezine Rektörlük tarafından bildirilir. Öğrenci yeniden kayıt yaptırdığında, ilgili hükümlere
göre, tez danışmanı ve tez konusu yeniden atanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/11/2013
28829
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-

Tarihi

Sayısı

20/8/2014
27/10/2015

29094
29515

—— • ——

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/11/2012 tarihli ve 28455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin altıncı
fıkrası ile sekizinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/11/2012
28455
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
1234-

Tarihi

Sayısı

6/2/2013
20/8/2014
3/5/2015
13/10/2015

28551
29094
29344
29501
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/9/2015 tarihli ve 29486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Dönem I, II ve III’te öğretim ders kurulu şeklinde yapılır. Her ders kurulu sınavına
girebilmek için, o ders kurulunun bütün teorik derslerinin %70’ine, pratik derslerin ise %80’ine
devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci; haklı, geçerli ve
kabul edilir mazereti olsa bile o ders kurulunun summatif sınavlarına alınmaz. Bu durumdaki
öğrenciler, bütün dönem için devam mecburiyetini yerine getirdikleri takdirde o ders kurulunun
ders yılı sonundaki sınavlarına girebilir. Seçmeli dersler için teorik derslerde %70, pratik derslerde %80 oranında devam zorunluluğu vardır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Bir sınavın bütün dallarından elde edilen puanların toplamı, bu sınavın başarı notunu tayin eder. Dönem I, II ve III’teki tüm sınavlarda, dönem IV ve V’teki staj
bloğu kurumsal sınavlarında yer alan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alınırsa
o dalda elde edilen puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav
toplam puanından düşülür. Konuları itibariyle dalların kapsamı tıp eğitimi komisyonu tarafından belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/9/2015

29486

—— • ——
TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI
Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık
ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürü Kasım ÖZER Başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Gül Arı
DAĞASLAN (Daire Başkanı), Sağlık Bakanlığı temsilcisi Cemal AYAZOĞLU (Doktor),
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcisi Nilgün ÜNALMIŞ (Matematikçi),
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi Osman Nejat GÜNERİ (İş Başmüfettişi), en
fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi kuruluşundan TÜRK-İŞ adına İrfan METE (Denizciler
Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri), Enis BAĞDADİOĞLU (Danışman), en fazla gemi
işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına Z. Ulaş YILDIZ (Müşavir Avukat),
Hasan YILMAZ (TÜHİS İktisat Müşaviri), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz
Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanlığı adına Recep DÜZGİT (Meclis Üyesi)’in katılımlarıyla 16 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanmıştır.
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Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 23,00 TL
(Yirmi Üç Türk Lirası) iaşe bedelinin, 11/03/2015 tarih ve 29292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen
yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin
zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt
çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.
Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “… Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı
göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki
hükmü göz önünde bulundurularak;
a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2015 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir,
Ordu, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2015 yılı fiyat aritmetik ortalaması,
b) Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen
iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,
c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan
beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,
Esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 25,00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile kabulüne karar verildi. 16/02/2016

Ekonomi Bakanlığından:

—— • ——

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/1)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Yerli üretici tarafından 8517.12.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda “alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel
Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur.
(2) Bu başvuru sonucunda, 5/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10) ile korunma önlemi
soruşturması başlatılmıştır.
(3) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen
söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak alınan kararı içermektedir.
Karar
MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yerli üretici
tarafından yapılan korunma önlemi başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi
nedeniyle soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar vermiştir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 9)
MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar
Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ne “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara
verilen hizmetler” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
“10.6. Sermaye artırımında indirim
27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış
sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş
sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap
döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim
konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
10.6.1. İndirimin kapsamı
Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu düzenleme uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, 1/7/2015 tarihinden itibaren
ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye
artışları veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit
olarak karşılanan kısmı üzerinden, ilgili hesap döneminin sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmüne göre hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır.
Bu indirim uygulamasında,
a) Nakdi sermaye artışı, sermaye şirketlerince ilgili hesap döneminde ticaret siciline
tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi artışlar ile yeni kurulan
sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakdi olarak karşılanan kısmını,
b) Ticari krediler faiz oranı, bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan
ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı olarak dikkate alınacak olan ve TCMB tarafından indirimden
yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını,
c) Süre, ticaret siciline tescil edilen sermaye artırımının nakit olarak karşılanan kısmının
şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu (Nakden taahhüt edilen sermayenin,
sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu) aydan hesap döneminin sonuna
kadar olan ay sayısının 12 aya olan oranını,
ifade etmektedir.
İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş
veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup sermayenin
nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından yararlanılamayacağı tabiidir.
Bununla birlikte;
- Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,
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- Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları,
- Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan
sermaye artışları,
- Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla
ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye
artışları,
- Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
- Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları,
indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
Örnek: (A) Ltd. Şti. 4/5/2015 tarihinde, %50 oranında ortağı olan Bayan (D)’ye
1.000.000 TL borç vermiş olup bu tutarı “Ortaklardan Alacaklar” hesabında izlemektedir.
15/7/2015 tarihinde (A) Ltd. Şti.’nin sermayesinin nakdi olarak 2.000.000 TL artırılması kararı
alınmış ve bu tutarın %25’i olan 500.000 TL aynı tarihte ortaklarca şirketin banka hesabına
yatırılmıştır. Nakdi sermaye artışına ilişkin karar 22/7/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Bayan (D) sermaye taahhüdünün geri kalan 750.000 TL’sini 31/7/2015 tarihinde ortağı olduğu (A) Ltd. Şti.’nin banka hesabına yatırmak suretiyle yerine getirmiş olup şirketten
4/5/2015 tarihinde almış olduğu 1.000.000 TL tutarındaki borcunu henüz ödememiştir.
Ortaklar tarafından, kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacağından, Bayan (D) tarafından sermaye taahhüdüne ilişkin olarak ödenen 1.000.000 TL için, Bayan (D)’nin 4/5/2015
tarihinde almış olduğu 1.000.000 TL borç ödeninceye kadar (bu borcun kısım kısım ödenmesi
halinde ödenmeyen tutar ile sınırlı olmak üzere) indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
10.6.2. İndirimden yararlanacak olanlar
İndirimden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar
ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, şartları sağlayan sermaye şirketlerinin yararlanabilmeleri mümkündür. Dolayısıyla finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet
gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri bu indirimden yararlanamayacaktır.
10.6.3. İndirim uygulaması
Nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en
son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar
hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönem kurum
kazancından indirilebilecektir.
Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit
olarak ödendiği (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret
siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin
içinde bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına
göre indirim tutarı hesaplanacaktır.
10.6.3.1. Sermaye artırımının tescili ve artırılan tutarın şirketin banka hesabına
yatırılması
Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına
ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir.
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İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan sermayenin ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup taahhüt edilen
sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı
indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
Nakden taahhüt edilen sermayenin;
- Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin
banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,
- Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka
hesabına yatırılma tarihi,
esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir.
Örnek 1: (B) A.Ş.’nin sermayesinin nakdi olarak 6.000.000 TL artırılmasına ilişkin
15/7/2015 tarihinde karar alınmış olup şirket ortaklarından Bay (F)’nin taahhüt ettiği tutar
2.000.000 TL, Bay (K)’nın taahhüt ettiği tutar ise 4.000.000 TL’dir. Taahhüt edilen tutarların
%25’i olan 1.500.000 TL 30/7/2015 tarihinde ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırılmış ve daha sonra sermaye artırım kararı 3/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
Şirket ortağı Bay (F) taahhüt ettiği sermayenin kalan kısmı olan 1.500.000 TL’yi, sermaye artırımına ilişkin kararın tescil tarihinden sonra, 6/8/2015 tarihinde, şirketin diğer ortağı Bay (K)
ise taahhüt ettiği sermayenin kalan 3.000.000 TL’lik kısmını 9/11/2015 tarihinde şirketin banka
hesabına yatırmıştır. (B) A.Ş.’nin yararlanabileceği indirim oranı %50 olup 2015 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı %10’dur.
Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce (B)
A.Ş.’nin banka hesabına yatırılan sermaye taahhüdünün %25’lik kısmı için bu kararın tescil
tarihi olan 3/8/2015 tarihi esas alınmak suretiyle indirimden faydalanılması mümkündür.
Kararın tescil tarihinden sonra ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılan sermaye taahhütleri için ise bu tutarların şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihler dikkate alınarak indirim tutarı hesaplanacaktır.
Sermaye artırımına ilişkin karar 3/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirildiğinden,
taahhüt edilen sermayenin kararın tescil tarihinden önce şirketin banka hesabına yatırılan
1.500.000 TL’lik kısmı için bu aydan itibaren yıl sonuna kadar indirim tutarı hesaplanabilecektir.
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 1.500.000 TL x 0,10 x 0,50 x (5/12)
= 31.250 TL
Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten sonra, taahhüt
edilen sermayenin 1.500.000 TL’lik kısmı Bay (F) tarafından 6/8/2015 tarihinde, kalan
3.000.000 TL’lik kısmı ise şirketin diğer ortağı Bay (K) tarafından 9/11/2015 tarihinde şirketin
banka hesabına yatırılmış olduğundan; bu tutarların şirketin banka hesabına yatırıldıkları aylardan itibaren yıl sonuna kadar indirim tutarı hesaplanabilecektir.
Bay (F) tarafından yatırılan tutar için,
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 1.500.000 TL x 0,10 x 0,50 x (5/12)
= 31.250 TL
Bay (K) tarafından yatırılan tutar için,
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 3.000.000 TL x 0,10 x 0,50 x (2/12)
= 25.000 TL
Dolayısıyla, 2015 hesap döneminde 6.000.000 TL’lik sermaye artırımı üzerinden hesaplanan ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak toplam indirim tutarı (31.250 TL +
31.250 TL + 25.000 TL=) 87.500 TL olacaktır.
Ayrıca, (B) A.Ş. 2016 hesap döneminde sermaye azaltımına gitmediği ve diğer şartları
da sağladığı takdirde 6.000.000 TL’lik bu sermaye artırımının tamamı üzerinden 12 ay için indirim tutarı hesaplayabilecektir.
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Örnek 2: 22/12/2015 tarihli genel kurul kararı ile (C) A.Ş.’nin sermayesinin 12.000.000
TL artırılmasına karar verilmiş ve bu tutarın %25’i olan 3.000.000 TL 29/12/2015 tarihinde
ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Söz konusu genel kurul kararı 13/1/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek sermaye taahhüdünün kalan 9.000.000 TL’si nakit olarak
29/1/2016 tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır. (C) A.Ş.’nin indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı %50 olup 2016 yılı sonu itibarıyla TCMB
tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı %10’dur.
Sermaye artırımına ilişkin karar her ne kadar 2015 hesap döneminde alınmış olsa da
bu kararın ticaret siciline tescili 13/1/2016 tarihinde gerçekleştirildiğinden, taahhüt edilen sermayenin 29/12/2015 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmış olan %25’lik kısmı için 2015
hesap dönemi itibarıyla indirimden faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, sermaye artırımına ilişkin karar Ocak 2016 döneminde ticaret siciline tescil
edildiğinden ve sermaye taahhüdünün kalan kısmının tamamı da bu dönemde ortaklarca şirketin
banka hesabına yatırılmış olduğundan, 2016 hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahının
tespitinde (C) A.Ş., sermayesinin nakden artırılan tutarının tamamı üzerinden indirim uygulamasından faydalanabilecektir.
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 12.000.000 TL x 0,10 x 0,50 x (12/12)
= 600.000 TL
(C) A.Ş. 2016 hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde 600.000 TL’lik
tutar için indirim uygulamasından yararlanabilecektir.
10.6.3.2. Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanma
Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye
artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir hesap dönemi
için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir.
Öte yandan, sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
Örnek: (BA) A.Ş.’nin sermayesinin nakdi olarak 6.000.000 TL artırılmasına ilişkin
3/8/2015 tarihli genel kurul kararı 24/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve sermaye
taahhüdünün tamamı ortaklarca bu ay içinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır.
(BA) A.Ş. 2015 hesap döneminde 5 aylık süre için indirimden yararlanacak ve şartları
sağlamaya devam ettiği sürece artırılan bu sermaye tutarı dolayısıyla izleyen hesap dönemlerinde de bu indirimden yararlanabilecektir.
10.6.3.3. Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu edilemeyen tutarın sonraki
dönemlere devri
Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının
kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde bu indirim tutarları, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın
izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
Örnek: 2016 hesap döneminde gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışları üzerinden
50.000 TL indirim tutarı hesaplamış olan (D) A.Ş. bu hesap dönemindeki mali zararı nedeniyle
indirimden yararlanamamıştır.
(D) A.Ş.’nin 2016 hesap döneminde kazanç yetersizliği nedeniyle kurum kazancından
indiremediği 50.000 TL’lik indirim tutarı sonraki dönemlere devredecektir. İzleyen dönemlerde
kazancın bulunması halinde, 2016 hesap döneminde indirilemeyen bu tutar herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın ilgili dönem matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
10.6.3.4. Sermaye azaltımı
Bu indirimden yararlanan sermaye şirketlerinin daha sonra sermaye azaltımı yapmaları
halinde, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı için sermaye azaltımına
ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği ayı izleyen aydan itibaren bu indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
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Öte yandan, nakdi sermaye artışı yapılmadan önce sermaye şirketlerinin sermaye azaltımına gitmiş olmaları halinde, bu indirimin hesaplanmasında azaltılan sermaye tutarı kadarlık
kısım dikkate alınmayacaktır.
Örnek: (E) A.Ş.’nin sermayesinin 150.000 TL artırılmasına ilişkin olarak 9/5/2016 tarihinde genel kurul kararı alınmış, sermaye taahhüdünün %25’i olan 37.500 TL 11/5/2016 tarihinde ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Karar, 23/5/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek, taahhüt edilen sermayenin geri kalan kısmı olan 112.500 TL ise
ortaklarca nakit olarak 27/6/2016 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır. (E) A.Ş.’nin
yararlanabileceği indirim oranı %50 olup 2016 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan
ticari krediler faiz oranı %10’dur.
(E) A.Ş.’nin sermayesinin 120.000 TL azaltılmasına ilişkin genel kurul kararı 10/7/2019
tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
(E) A.Ş.’nin 2016 hesap döneminde yararlanabileceği indirim tutarı; taahhüt edilen sermayenin 37.500 TL’lik kısmı için kararın tescil tarihi olan 23/5/2016 tarihi, 112.500 TL’lik
kısmı için ise bu tutarın ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırıldığı 27/6/2016 tarihi
dikkate alınarak hesaplanacaktır.
37.500 TL için;
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 37.500 TL x 0,10 x 0,50 x (8/12)
= 1.250 TL
112.500 TL için;
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 112.500 TL x 0,10 x 0,50 x (7/12)
= 3.281,25 TL
(E) A.Ş. 2016 hesap döneminde (1.250 TL + 3.281,25 TL=) 4.531,25 TL’lik indirim
tutarını kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilecektir. 2017 ve 2018
hesap dönemlerinde ise diğer şartların da sağlanması kaydıyla, TCMB tarafından bu dönemler
için açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınmak suretiyle söz konusu nakdi sermaye artışı üzerinden 12 ay için indirim tutarı hesaplanabilecektir.
10/7/2019 tarihinde sermaye azaltımı yapılmış olduğundan Ocak-Temmuz 2019 dönemi
için 150.000 TL’lik sermaye tutarı üzerinden, Ağustos-Aralık 2019 dönemi için ise sermaye
azaltımı dikkate alınmak suretiyle (150.000 TL – 120.000 TL=) 30.000 TL’lik sermaye tutarı
üzerinden indirim tutarı hesaplanabilecektir.
Öte yandan, (E) A.Ş. sonraki dönemlerde sermaye artırımına gitmesi halinde, şartları
taşıması kaydıyla, artırılan bu sermaye tutarları için indirim uygulamasından yararlanabilecektir.
10.6.4. İndirim uygulamasına ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetki
Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin dördüncü paragrafı ile Bakanlar Kuruluna verilen yetki 26/6/2015 tarihli ve 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanılmıştır.
10.6.4.1. İndirim oranları
Anılan Bakanlar Kurulu Kararında genel indirim oranı %50 olarak belirlenmiş olup
durumlarına göre sermaye şirketleri bu orana aşağıdaki oranları eklemek suretiyle indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir.
10.6.4.1.1. Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirim oranı,
indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil
edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı;
- %50 ve daha az olan şirketler için 25 puan,
- %50’nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan,
ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.
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Örnek: (F) A.Ş.’nin yetkili organı 6/7/2015 tarihinde 6.000.000 TL nakdi sermaye artırımı kararı almış; nakden taahhüt edilen sermayenin %25’i olan 1.500.000 TL ortaklarca
3/8/2015 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Söz konusu karar 12/8/2015 tarihinde
ticaret siciline tescil ettirilmiş ve sermaye taahhüdünün geri kalan kısmı olan 4.500.000 TL
Ağustos 2015 döneminin sonuna kadar şirketin banka hesabına yatırılmıştır.
(F) A.Ş.’nin 31/12/2015 tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada
işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayesine
oranı %40 olup 2015 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı
%10’dur.
Buna göre, (F) A.Ş.’nin gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışı nedeniyle indirim uygulamasında dikkate alacağı indirim oranı, diğer şartların da sağlanması kaydıyla, (%50 + %25=)
%75 olacaktır.
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 6.000.000 TL x 0,10 x 0,75 x (5/12)
= 187.500 TL
Öte yandan, (F) A.Ş.’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir
nitelikte pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayesine oranının %80
olması halinde, indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı (%50 + %50=)
%100 olacaktır.
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 6.000.000 TL x 0,10 x 1 x (5/12)
= 250.000 TL
10.6.4.1.2. Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi
tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına
tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde
yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan ilave edilmek suretiyle söz konusu
indirim uygulanacaktır.
Örnek: (G) A.Ş.’nin yetkili organı tarafından 28/8/2015 tarihinde 24.000.000 TL nakdi
sermaye artırımı kararı alınmış olup nakden taahhüt edilen sermayenin %25’i olan 6.000.000
TL, 8/9/2015 tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Söz konusu karar
15/9/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve sermaye taahhüdünün geri kalan kısmı
aynı yılın Eylül ayının sonuna kadar ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Diğer taraftan, (G) A.Ş. nakdi sermaye artırımından sağladığı bu kaynağın 10.000.000 TL’lik kısmını,
aynı yılın Eylül ayında 9.000.000 TL sabit yatırım tutarı içeren yatırım teşvik belgeli sanayi
tesisi yatırımında kullanmıştır.
(G) A.Ş.’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte
pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayesine oranı %80 olup 2015
yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı %10’dur.
Buna göre, (G) A.Ş.’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir
nitelikte pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayesine oranı %80 olduğu için indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı (%50 + %50=) %100
olacaktır.
Öte yandan, (G) A.Ş.’nin nakdi sermaye artırımının, yatırım teşvik belgeli sanayi tesisi
yatırımında kullanılmış olan 10.000.000 TL’sinin 9.000.000 TL’lik kısmı sabit yatırım tutarına
ilişkin olduğundan, bu tutarla sınırlı olmak üzere indirim oranı 25 puan ilave edilmek suretiyle
(%50 + %50 + %25=) %125 olarak dikkate alınacaktır.
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 9.000.000 TL x 0,10 x 1,25 x (4/12)
= 375.000 TL
Kalan (24.000.000 TL – 9.000.000 TL=) 15.000.000 TL’lik sermaye artırımı için indirim oranı ise (%50 + %50=) %100 olarak dikkate alınacaktır.
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İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 15.000.000 TL x 0,10 x 1 x (4/12)
= 500.000 TL
Dolayısıyla, (G) A.Ş.’nin 2015 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu edebileceği toplam tutar (375.000 TL + 500.000 TL=) 875.000 TL’dir.
10.6.4.2. İndirim uygulamasına ilişkin sınırlamalar
2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesinin üçüncü fıkrasında indirim uygulamasında dikkate alınmak üzere farklı indirim oranları belirlenmiştir.
10.6.4.2.1. Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden
oluşan sermaye şirketleri için indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
Örnek: (H) A.Ş. 29/7/2015 tarihinde 10.000.000 TL nakdi sermaye artırımı kararı almış
ve bu karar 14/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Ancak, (H) A.Ş.’nin 2015 hesap dönemine ait gelir tablosundan, gelirlerinin %55’inin şirketin bankalarda yer alan vadeli
mevduat hesaplarına işleyen faiz gelirleri ile iştiraklerden elde edilen kar payları toplamından
oluştuğu görülmektedir.
Buna göre, (H) A.Ş.’nin gelirlerinin %25’inden fazlası pasif nitelikli gelirlerden oluştuğu için nakdi sermaye artışı nedeniyle indirilebilecek tutarın hesaplanmasında 2015 hesap
dönemi için dikkate alınacak indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
10.6.4.2.2. Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
Örnek: (K) A.Ş. 7/6/2016 tarihinde 2.000.000 TL nakdi sermaye artırımı kararı almış
ve bu karar 10/8/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. (K) A.Ş.’nin nakdi sermaye
artırımı kararının tescil edildiği hesap döneminin son günü itibarıyla aktif toplamının %57’sinin
bağlı menkul kıymetler, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla,
(K) A.Ş.’nin aktif toplamının %50’sinden fazlası bağlı menkul kıymetler, iştirakler veya bağlı
ortaklıklardan oluştuğu için 2016 hesap dönemine ilişkin indirilebilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
10.6.4.2.3. Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya
kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın
hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
Örnek 1: (L) A.Ş. 10/9/2015 tarihinde 1.000.000 TL nakdi sermaye artırımında bulunmuş, nakdi sermaye artırımından sağladığı bu kaynağın 400.000 TL’sini 22/10/2015 tarihinde,
yeni kurulan ve ortağı olduğu (KL) Ltd. Şti.’ne sermaye olarak koymuştur.
(L) A.Ş. 1.000.000 TL tutarındaki nakdi sermaye artırımının, yeni kurulan (KL) Ltd.
Şti.’ne sermaye olarak koyduğu 400.000 TL’si için indirilebilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı %0 olacaktır. Ancak, (L) A.Ş. kalan 600.000 TL’lik sermaye artırımı
için, diğer şartların da sağlanması kaydıyla, ilgili dönemde tespit edilecek orana göre indirim
uygulamasından yararlanabilecektir.
Örnek 2: 17/9/2015 tarihinde 5.000.000 TL nakdi sermaye artırımında bulunan (T)
A.Ş. sağladığı bu kaynağın 2.000.000 TL’sini ortağına 27/10/2015 tarihinde borç olarak vermiştir.
(T) A.Ş.’nin 5.000.000 TL tutarındaki nakdi sermaye artırımının, ortağına borç olarak
verdiği 2.000.000 TL’si için indirilebilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alacağı indirim
oranı %0 olacaktır. Ancak nakdi sermaye artırımının kalan 3.000.000 TL’lik kısmı için, diğer
şartların sağlanması kaydıyla, tespit edilecek orana göre indirim uygulamasından yararlanabilecektir. Öte yandan, borç olarak verilen 2.000.000 TL’nin kısmen veya tamamen tahsil edildiği
dönemden itibaren, tahsil edilen tutarla sınırlı olmak üzere indirim uygulamasından faydalanılması mümkündür.
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10.6.4.2.4. Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına
tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı
%0 olarak uygulanacaktır.
Örnek: 11/1/2016 tarihinde 1.000.000 TL nakdi sermaye artırımında bulunan (M) A.Ş.
23/10/2017 tarihinde 800.000 TL bedelle bir arsa satın almıştır.
Buna göre, (M) A.Ş. şartların sağlanması kaydıyla 2016 hesap döneminde 12 ay olarak
ve genel indirim oranı dikkate alınmak suretiyle indirim uygulamasından yararlanabilecektir.
2017 hesap döneminde 1.000.000 TL’lik nakdi sermaye artırımı dolayısıyla 10 ay genel indirim
oranı dikkate alınacak, kalan 2 aylık sürede ise 23/10/2017 tarihinde arsa alımında kullanılan
800.000 TL tutarla sınırlı olmak üzere indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
10.6.4.2.5. 9/3/2015 tarihinden Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girdiği 1/7/2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye
azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden miktarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
Örnek: 15/4/2015 tarihinde 4.000.000 TL tutarında sermaye azaltımına gitmiş olan
(N) A.Ş.’nin yetkili organınca 7/7/2015 tarihinde 10.000.000 TL’lik nakdi sermaye artırımı kararı alınmış olup bu tutarın %25’i olan 2.500.000 TL aynı tarihte ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Söz konusu karar 15/7/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve
sermaye taahhüdünün geri kalan kısmı olan 7.500.000 TL nakit olarak 29/7/2015 tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır.
Buna göre, (N) A.Ş. şartları taşıması halinde, nakdi sermaye artırımının sadece
(10.000.000 TL – 4.000.000 TL=) 6.000.000 TL’lik kısmı için genel indirim oranını dikkate
alarak indirim uygulamasından yararlanabilecek olup kalan 4.000.000 TL’lik tutar için ise indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
10.6.5. Diğer hususlar
10.6.5.1. İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en
son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergi dönemlerinden sadece
dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu
yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
10.6.5.2. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan sermaye şirketleri, şartların
sağlanması kaydıyla, hesap dönemlerinin sona erdiği ay itibarıyla TCMB tarafından en son
açıklanan ticari krediler faiz oranını dikkate alarak indirimden yararlanabileceklerdir.
10.6.5.3. İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye
artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kağıt ortamında
veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde
kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, Tebliğin bu bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde indirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime konu edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekmektedir.”
Yürütme
MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/1200
Karar No : 2015/1124
Bina Ġçinde Muhafaza Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık, suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 07/07/2015 tarihli ilamı ile Türk Ceza
Kanunu 142/2.h.l45, 62, 63 maddeleri gereğince verilen hüküm ve Ceza Muhakemesi Kanununun
231/6, 8, 10, 11 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA
ve 5 yıl süre ile DENETĠME TABĠ TUTULMASINA karar verilen Pirnepesovna ve Sara kızı,
1971 doğumlu, SAYARA ORAZNEPESOVA tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 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.
891

—————

Esas No : 2014/1702
Karar No : 2015/959
Bina Ġçinde Muhafaza Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 04/06/2015 tarihli ilamı ile Türk Ceza
Kanununun 142/2. h, 35, 62, 63 maddeleri gereğince verilen ve Ceza Muhakemesi Kanununun
231/6, 8, 10, 11 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASI ve
5 yıl süre ile DENETĠME TABĠ TUTULMASINA karar verilen Eka ve Kaxa oğlu, 1990
doğumlu, nüfusuna kayıtlı NĠKOLOZ XURCIDZE ve Emzarı ve Kaxa'dan olma 1990 doğumlu,
LEVANI MAMARDASHVILI tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, karar kendilerine tebliğ
edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE‘DE GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
892

—— • ——

Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/498
Karar No : 2015/23
Mahkememizin 14/01/2015 tarih, 2014/498 Esas, 2015/23 sayılı kararı ile Sanık Mesut
ORHAN hakkında MüĢteki Yulıya BELSKAYA'ya yönelik Basit Yaralama suçundan TCK‘nun
86/2 maddesi uyarınca 2000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 5271 sayılı CMK‘nun
231/6 maddesi delaletiyle aynı yasanın 231/5 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri
Bırakılmasına karar verilmiĢ olup karar müĢteki Yulıya BELSKAYA'ya tebliğ edilememiĢtir.
Gıyabi Hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMĠ
GAZETE‘DE yayınlanmak suretiyle müĢteki Yulıya BELSKAYA'ya tebliğine ve kararın Resmi
Gazete‘de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleĢeceği hususu ilan olunur.
946
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAM KAN SAYIM SOLÜSYONU ALIMI ĠHALESĠ
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bağlıları Bölge Kan Merkezleri ve
Kan BağıĢ Merkezlerinin ihtiyacı olan Tam Kan Sayım Solüsyonu alımı iĢi, idari ve teknik
Ģartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Türk Kızılayı Cd. No: 1

06790 Etimesgut/ANKARA‖

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 300,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
5 - Firmalar tekliflerini en geç 28.03.2016 günü saat 10:00‘a kadar Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiĢ/göndermiĢ
olmaları gerekmektedir.
6 - Ġhale zarfları 28.03.2016 günü saat 14:30‘da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı
Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

1963/1-1

—————
MADALYA KUTUSU VE PLAKET/PLAKET KUTUSU ALIMI ĠHALESĠ
1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bağlıları Bölge Kan Merkezleri ve
Kan BağıĢ Merkezlerinin ihtiyacı için Madalya Kutusu ve Plaket/Plaket Kutusu alımı iĢi, idari ve
teknik Ģartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Türk Kızılayı Cd. No: 1

06790 Etimesgut/ANKARA‖

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
5 - Firmalar tekliflerini en geç 28.03.2016 günü saat 10:00‘a kadar Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiĢ/göndermiĢ
olmaları gerekmektedir.
6 - Ġhale zarfları 28.03.2016 günü saat 13:30‘da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı
Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

1964/1-1
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YEM HAMMADDELERĠ SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı;
Tarım ĠĢletmesi Müdürlüklerine aĢağıda çeĢit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 7.555
Ton yem hammaddeleri satın alınacaktır.
S.No
12345-

Cinsi
Buğday Kepeği
Mısır Kepeği
ATK
Pamuk Tohumu Küspesi (PTK)
Soya Fasulyesi Küspesi (SFK)
TOPLAM

Miktarı (Ton)
2.160
860
575
760
3.200
7.555

Konu ile ilgili ġartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı‘ndan 150,00 TL
karĢılığında temin edilebilir.
Ġhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3‘ü oranında
geçici teminat verilecektir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 14 Mart 2016 Pazartesi günü saat
14:30‘a kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi‘ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir.
Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġhale Toplantı
Salonunda yapılacaktır.
Geciken teklifler dikkate alınmaz.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
ADRES:
TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax: (0 312) 417 78 39
1955/1-1

—— • ——

ĠPTAL ĠLANI
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2016/21090
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 312 309 05 15/44 19 - 41 49 0 312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi
: malzeme@tcdd.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 55 Kalem Yedek Malzeme Alımı
3 - 2016/21090 ihale kayıt numarası ile 08/03/2016 tarihinde teklifleri alınacağı ilan
edilen 55 Kalem Yedek Malzeme alımına iliĢkin ihale, teknik Ģartname ile mesleki ve teknik
yeterliklerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla iptal edilmiĢtir.
1962/1-1

—————

Ġhale Kayıt No
:
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
:
b) Telefon ve Faks Numarası :
c) Elektronik Posta Adresi :
2 - Ġhale konusu malın
adı ve miktarı
:

ĠPTAL ĠLANI
2016/30770

TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü
0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05
malzeme@tcdd.gov.tr

12 adet iĢ yerinin bağımsız denetim kuruluĢu tarafından
denetlenmesi ve raporlanması iĢine ait hizmet alımı
3 - 2016/30770 ihale kayıt numarası ile 09/03/2016 tarihinde teklifleri alınacağı ilan
edilen TeĢekkülümüze ait 12 adet iĢyerinin bağımsız denetim kuruluĢu tarafından denetlenmesi ve
raporlanması iĢine ait hizmet alımı ihalesi, teknik Ģartnamenin yeniden değerlendirilmesi
amacıyla iptal edilmiĢtir.
1983/1-1
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ĠPTAL ĠLANI
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
07 Mart 2016 Pazartesi günü saat: 14.30‘da yapılacağı, 26 ġubat 2016 tarih ve 29636
sayılı Resmi Gazete‘de ilan edilen çelik konstrüksiyon sandvich panel kaplamalı hangar yapılması
iĢi projeleri, hesap raporları ve ihale dosyasının (PĠD) hazırlanması iĢinin yaptırılması ihalesi,
iptal edilmiĢtir.
1973/1-1

—— • ——

DÜZELTME ĠLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
02.03.2016 tarih ve 29641 sayılı Resmi Gazete‘de 1887/1-1 ilan numarası ile yayımlanan;
ihalesi 24.03.2016 tarihinde yapılacak olan ―Sakarya Ġli, Arifiye Ġlçesi, Kirazca Mahallesi, 1 pafta,
60 Parseldeki Sakarya BüyükĢehir Belediyesine tahsisli taĢınmazın (95.121 m² arsa) içerisine,
(80 adet Sebze ve Meyveci Dükkanı- 4 Adet Çay Ocağı -4 Adet Büfe- 6 Adet Dükkan-1 adet
Lokanta-1 Adet Kıraathane-1 Adet WC) Sınırlı Ayni Hak tesisi ile; Yeni Hal Binası yapımı ve
29 yıl süreyle iĢletilmesi ve süre bitiminde belediyeye devredilmesi iĢi ihalesi‖ ilanı, sehven
‗‗YAP-ĠġLET-DEVRET MODELĠ TOPTANCI HALĠ KOMPLEKSĠ YAPTIRILACAKTIR‘‘
baĢlığı ile yayınlanmıĢtır.
Yayımlanan ilan baĢlığı ‗‗MÜLKĠYETĠN SINIRLI GAYRĠ AYNĠ HAK TESĠSĠ
MODELĠ ĠLE TOPTANCI HALĠ KOMPLEKSĠ YAPTIRILACAKTIR‘‘ Ģeklinde düzeltilmiĢtir.
Ġlan olunur.
1959/1-1

—— • ——

FLATASYON ATIK MALZEME SATIġI YAPILACAKTIR
Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:
1 - AĢağıda ili, ilçesi, köyü ve muhammen bedeli belirtilen 114.000 Ton Flatasyon Atık
Malzeme 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" ile
ihaleye çıkartılmıĢtır.
2 - Ġhale Elazığ Ġl Özel Ġdaresi hizmet binasının 2 nci katında bulunan Ġl Encümeni
Toplantı salonunda Ġl Encümenince yapılacaktır.
3 - Flatasyon atık malzeme satıĢı ile ilgili Ģartname ve diğer hususlar Elazığ Ġl Özel
Ġdaresinde mesai saatleri içinde görülebilir, Ģartname satın alınabilir.
4 - Ġhaleye baĢvuranlardan istenen belgeler.
Gerçek KiĢiler Ġçin
1 - VatandaĢlık numarası ile onaylı nüfus cüzdan örneği.
2 - Onaylı Ġmza sirküleri.
3 - Bağlı oldukları vergi dairesi ve numarasını gösterir belge.
4 - Ġlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
5 - Vekil olarak katılacakların noter onaylı vekâletnameleri.
6 - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
Tüzel KiĢiler Ġçin
1 - Yönetimin onaylı imza sirküleri.
2 - Bağlı olduğu vergi dairesi ve numarasını gösterir belge.
3 - Vekil olarak katılacakların noter onaylı vekâletnameler.
4 - Yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi.
5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
6 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ Tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, imza
sirküleri, yetki belgesi.
S.
No
1

Ġli
Elazığ

Ġlçesi
Keban

Köyü
Merkez

Miktarı
(Ton)
114.000

Muhammen
Bedeli
(TL)
2.500.000,00

Geçici
Teminat
(TL)
75.000,00

Ġhale
Tarihi
29.03.2016

1888/1-1

Ġhale
Saati
10.00
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HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessesemiz ihtiyacı olan ve aĢağıda belirtilen 1 (bir) adet hizmet alımı iĢi ile ilgili ihale
açık ihale usulü ile aĢağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.
Ġdarenin Adresi

: E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111
45500 Soma/MANĠSA

a) Telefon ve faks numarası

: (236) 613 23 26 (4 hat)

b) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

Fax 612 20 13 - 613 20 13

Ġhale konusu hizmetin a)K.Ġ.K.

Dosya

Ġhale Tarihi

ĠĢin

No

No

ve Saati

Süresi

Santralının 1 - 4 Ünitesi (Balcıkapı -

2016 /

2016 -

22/03/2016

Yırcakapı döküm noktalarına) ve 5 - 6

60438

0409

Saat: 14:00

Niteliği - Türü - Miktarı
Dereköy stok sahalarından 500.000 ton
kömürün
1

yüklenmesi,

Soma

Termik
200 gün

ünitelerine taĢınması ve boĢaltılması
Hizmet Alım ĠĢi
b) Yapılacağı yer

: ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) ĠĢin süresi

: Ġhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir.

d) Ġhale usulü

: Açık ihale

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer

: ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma /
Manisa

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No:111 45500 Soma /
Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere geçici teminat
vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

1953/1-1
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TAHMĠL TAHLĠYE HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Kristal ġeker Tahmil Tahliye hizmet alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ Mal ve Hizmet Alımı
Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı
bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
Ġhale Kayıt No

: 2016/56652

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: BeĢyüzevler Mah. ġeker Fabrikası Cad. No. 164

42310

Ereğli/KONYA
b) Telefon No

: 0 332 734 59 30 - 36

c) Faks No

: 0 332 734 59 38

d) Web Adresi

: -

2 - Ġhale konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrika ambarları ve kiralık depolarda Toplam 300.000
Ton Kristal ġeker Tahmil - Tahliye iĢi.
b) Yapılacağı Yer

: Ereğli ġeker Fabrikasının ġeker Depoları

c) ĠĢin Süresi

: SözleĢmenin

imzalanmasını

müteakip

iĢe

baĢlama

tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Ereğli ġeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati

: 16.03.2016 - 10:30

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ġhale dokümanı Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV
dahil 250,00 TL. karĢılığı aynı adresten temin edilebilir.
6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
teklif birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.
9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
12 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı, 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.

1877/1-1
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TAHMĠL TAHLĠYE HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız ġeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı iĢi
T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık Ġhale Usulü
Ġle Ġhale edilecektir.
Ġhale Kayıt No

: 2016/60586

1 - Ġdarenin
a) Adı

: Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Ankara ġeker Fabrikası

b) Adresi

: AyaĢ Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA

c) Telefon No

: 0 312 293 44 00

d) Faks No

: 0 312 244 90 78

2 - Ġhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Fabrikamız Kampanya döneminde üretilecek (± %20
toleranslı) tahmini 50.000 Ton kristal Ģekerlerin istife
alınması, Ambardaki mevcut 50.000 Ton Ģekerlerin
vasıtalara yüklenmesi; Toplam 100.000 ton Ģeker tahmil
tahliye iĢidir.

b) Yapılacağı Yer

: Ankara ġeker Fabrikası ġeker Ambarı ve Malzeme

c) ĠĢin Süresi

: 01.04.2016 ile 31.03.2017 tarihleri arası olup (1 Yıl)

Ambarı
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 15.03.2016 Saat 10.00

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel
karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker
Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
8 - Ġhale, ġartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
9 - Teklifler 15.03.2016 Salı günü saat 10:00‘a kadar AyaĢ Yolu 18. Km.
Etimesgut/Ankara adresindeki Fabrikamız HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi iadeli
taahhütlü posta yoluyla gönderile bilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu değildir.)
1933/1-1
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KĠRALAMA KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR
Kütahya Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Ilıca Kaplıcaları (Avdan Köyü, Ilıca Mevkii, I24D17A1C
pafta, 130 ada, 22 parsel) Ġmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan alanda, Kira
KarĢılığı Yapım Modeli ile mevcut yapının yıkımı, 2.562 m²‘lik Ġki Katlı Hamam, Açık Havuz ve
Çevre Düzenlemesi yapımı ve -19- yıllığına iĢletilmesi iĢi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun
35/a maddesi gereğince ―Kapalı Teklif Usulü‖ ihaleye konulmuĢtur.
Ġhale Tarihi/Günü
: 17 Mart 2016/PerĢembe
Ġhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat:5)
Artırıma Konu olan Aylık
Muhammen Bedel
: 3.000,00.-TL (K.D.V. hariç)
(ĠnĢaat süresince (20 ay) Aylık Kira Bedeli 1.000,00.-TL
olarak sabit kalacak olup; Tesisin projelerine göre yapımının
tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli
aylık olarak -1- yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların
kira bedeli ÜFE -bir önceki yılın aynı ayına göre değiĢim
oranı- oranında arttırılacaktır.)
Geçici Teminat Bedeli
: 20.520,00.-TL
Özel Teminat Bedeli
: 50.000,00.-TL
Ġhale Saati
: 14:00
2 - Ġhalelere katılacaklardan istenen belgeler (Ġhaleye girebilme Ģartları):
a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
c) 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir Ģekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmıĢ belge,
e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmıĢ belge,
f) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi,
g) Ġhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmıĢ belgenin aslı,
h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve
Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
i) Bu ihaleye katılacak olanların Ģirket olması halinde, Ģirketi temsil etme yetkisi ve
yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (son 3 yıl)
j) Bir baĢkası adına iĢtirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,
k) Geçici Teminatını ve Özel Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu
(süresiz) aslı,
Ġhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 17 Mart
2016 tarihinde 14:00‘a kadar Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Encümen Kalem ġefliğine (Belediye Hizmet
Binası 5. Kat) teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Belediye Encümeni huzurunda
zarflar açılacaktır. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.
Daha fazla bilgi almak ve Ģartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde
Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat)
müracaatları ilan olunur.
1944/1-1
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16 KALEM ENDOSKOPĠK GÖRÜNTÜLEME SĠSTEMĠ VE HĠSTEROSKOPĠ
SETLERĠ SATIN ALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Endoskopik Görüntüleme Sistemi ve Histeroskopi Setleri alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu
ihale Kanunu‘nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası
: 2016/63409
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58
c) Elektronik posta adresi
: bap.ihale@gazi.edu.tr
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kalem Endoskopik Görüntüleme Sistemi ve
Histeroskopi Setleri Alımı
Sıra No
Malzemenin Cinsi
Ölçü Birimi
Miktarı
1
Pipelle Kanül
Adet
100
2
CAMPO TROPHYscope
Adet
1
3
Operating Sheath
Adet
1
4
Makas 5 Fr.
Adet
3
5
Biyopsi Forsepsi 5 Fr.
Adet
1
6
Bipolar Vaporizasyon Elektrodu
Adet
1
7
Yüksek Frekans Kablosu
Adet
1
8
Kavrama Forsepsi 5 Fr.
Adet
1
9
Kamera Kafası
Adet
1
10
TELE PACK X LED
Adet
1
11
Fiber Optik IĢık Kablosu
Adet
1
12
ENT küçük taĢıma sehpası
Adet
1
13
HYSTEROMAT E.A.S.I.Set
Adet
1
14
Two-Pedal Footswitch
Adet
1
15
Single-use SUCTION tubing set
Adet
10
Single-use IRRIGATION tubing set witch
16
Adet
10
two puncture
b) Teslim yeri
: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
c) Teslim tarihi
: SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 100(Yüz) takvim
günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi
b) Tarihi ve saati
: 21.03.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren 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,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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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,
4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.2.1. Ġmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler(Teknik ġartnamelerde belirtilmiĢ
kalemler için),
1) Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
2) Ġstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci
ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,
3) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı
sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,
4.2.4. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.
4.2.5. Ġsteklilerin, T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na (TĠTUBB) kayıtlı
olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında
(TĠTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.
4.2.6. Kalite ve Standarda iliĢkin belgeler ve taĢıması gereken kriterler:
4.2.6.1. Teknik ġartnamelerde belirtilen CE belgesi verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 - Ġhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2- Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 21.03.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
1965/1-1
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300 SAHASI MUHTELĠF GAZ BORULARININ YENĠLENMESĠ
ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
ETİ Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası : 2016/50188
1 - Ġhalenin Konusu : 300 Sahası Muhtelif Gaz Borularının Yenilenmesi Hizmet Alımı
iĢidir.
2 - Ġhale Dokümanı;
- Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları ĠĢletme
Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma / BALIKESĠR Tel: 0 266 721 31 00
adresinde ve
- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,
Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları ĠĢletme
Müdürlüğü
(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0266 721 31 00) adreslerinden
100,00 TL bedelle temin edilebilir.
Posta yoluyla ihale dokümanı satıĢ bedeli: 110,00 TL
ġartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma ġubesi nezdindeki TR1500 0100 0048
3771 2245 5529 nolu hesaba yatırılabilir.
3 - Ġhalenin yapılacağı yer: Eti Maden ĠĢletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları
ĠĢletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESĠR
4 - Ġhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 15/03/2016 günü Saat: 14.00
5 - Ġhale Usulü: Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı ―Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‖ hükümlerine göre - Açık Ġhale Usulü
6 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI:
6.1. Teklif Mektubunu,
6.2. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesini;
- 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 belgeyi,
- 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 belgeyi,
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;
- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
- 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 sirkülerini,
6.4. Ġstekli adına vekaleten iĢtirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiĢ vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak
edenin noter tasdikli imza beyannamesini,
6.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; Ġstekliler
teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3‘ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
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6.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde istekli ortak giriĢim beyannamesini,
6.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ortaklık Durum Belgesini,
6.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
6.9. ĠĢ Deneyim Belgesini,
- Çaplı sızdırmaz kaynaklı çelik boru, basınçlı kap, kazan borusu imalatı ya da montajı
iĢlerinden herhangi birinin ya da bir kaçının yapıldığına dair iĢler benzer iĢ olarak kabul
edilecektir.
6.10. ĠSG hizmeti aldığına dair ÇSGB‘den alınan onaylı hizmet belgelerini teklif zarfına
koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
7 - Teklifler, Ġdari ġartnamenin 14. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak
düzenlenmiĢ Ģekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 15/03/2016 günü Saat: 14.00‘e kadar Eti
Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fab. ĠĢletme Müdürlüğü Evrak
HaberleĢme ve ArĢiv ĠĢleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak
posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00‘e kadar
ulaĢması Ģarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.
8 - Ġhalemiz 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi
yapıp yapmamakta, ihale konusu iĢi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.
1919/1-1

—— • ——

100 TON GERGĠ ÇELĠĞĠ (±%20 TOLERANS) (50 TON KISA; 50 TON UZUN)
(TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2016/49960
Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Aliçetinkaya Mahallesi MareĢal Fevzi Çakmak Bulvarı
No: 5 / 03040 - AFYONKARAHĠSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr.
1 - Ġhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası
Müdürlüğüne 100 Ton Gergi Çeliği (±%20 Tolerans) (50 ton Kısa; 50 Ton Uzun) (Teknik
Ģartnameye göre) satın alınacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
Komisyonu BaĢkanlığına ihale tarihi olan 15/03/2016 günü saat 14.30'a kadar verilmiĢ veya
gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe
Müdürlüğü-AFYONKARAHĠSAR - Ġhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve ĠBAN
Hesap Numarası AFYONKARAHĠSAR VAKIFBANK ġUBESĠ- *TR230001500158007282440204*
5 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1922/1-1
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AÇIK ARTIRMALI ORMAN EMVALĠ SATILACAKTIR
Mudurnu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Ġhale Tarihi: 17.03.2016

Ġhale Yeri: SatıĢ Salonu

Saati: 14:00

S. No

Deposu

Cinsi

Adet

1

TaĢkesti

2 Sn. Nb. Kl. Kn Tom

20

2

TaĢkesti

3 Sn. Ub. Kl. Kn Tom

59

3

Muhtelif

3 Sn. Nb. Kl. Kn Tom

4

Muhtelif

5
6

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat/Toplam

17,608

1

440,00 -

233,00 -

53,367

1

330,00 -

529,00 -

1590

828,569

24

290,00 -

7.222,00 -

3 Sn. Kb .Kl. Kn Tom

254

86,812

5

260,00 -

680,00 -

Muhtelif

3 Sn. Nb. Ġn. Kn Tom

461

88,42

3

240,00 -

638,00 -

TaĢkesti

3 Sn. Nb. Ġn. M Tom

20

3,435

1

220,00 -

23,00 -

7

Muhtelif

Kn Kağ. Od.

1780

336,526

13

180,00 -

1.821,00 -

8

TaĢkesti

M Kağ. Od.

253

43,863

4

180,00 -

238,00 -

9

TaĢkesti

2 Sn.Nb. Kl. Çs Tom

23

18,28

1

360,00 -

198,00 -

10

Muhtelif

3 Sn. Nb. Kl. Çs Tom

430

215,362

7

266,00 -

1.723,00 -

11

TaĢkesti

3 Sn. Kb. Kl. Çs Tom

27

10,481

1

222,00 -

70,00 -

12

TaĢkesti

3 Sn. Ub. Kl. Çs Tom

180

145,805

3

303,00 -

1.349,00 -

13

TaĢkesti

3 Sn. Ub. Ġn. Çs Tom

117

39,018

3

247,00 -

292,00 -

14

Muhtelif

3 Sn. Nb. Ġn. Çs Tom

263

53,578

3

227,00 -

363,00 -

15

Merkez

2 Sn. Ub. Kl. Çk Tom

5

5,824

1

350,00 -

62,00 -

16

Merkez

2 Sn.Nb.Kl. Çk Tom

4

3,776

1

300,00 -

34,00 -

17

Muhtelif

3 Sn. Ub. Kl Çk Tom

62

40,946

2

275,00 -

337,00 -

18

Merkez

3 Sn. Ub. Ġn. Çk Tom

37

12,683

1

220,00 -

84,00 -

19

Muhtelif

3 Sn. Nb. Kl. Çk Tom

1236

530,888

20

237,00 -

3.764,00 -

20

TaĢkesti

3 Sn. Kb. Kl. Çk Tom

30

7,619

2

210,00 -

49,00 -

21

Muhtelif

3 Sn. Nb. Ġn. Çk Tom

1586

291,378

15

218,00 -

1.895,00 -

22

TaĢkesti

2 Sn. Ub. Kl. G Tom

85

125,185

2

315,00 -

1.201,00 -

23

Muhtelif

2 Sn. Nb. Kl. G Tom

975

724,2

19

302,00 -

6.565,00 -

24

Muhtelif

3 Sn. Ub. Kl. G.Tom

2057

2101,695

25

281,00 -

17.773,00 -

25

Muhtelif

3 Sn. Nb. Kl. G Tom

3471

1892,682

55

268,00 -

15.272,00 -

26

TaĢkesti

3 Sn. Kb. Kl. G Tom

48

16,015

1

230,00 -

111,00 -

27

Muhtelif

3 Sn. Nb. Ġn. G Tom

1447

309,776

10

220,00 -

2.049,00 -

28

Merkez

2 Sn. Çk Md. Dir

1225

112,392

4

200,00 -

677,00 -

29

Dereköy

2 Sn. G Md. Dir

461

52,108

3

190,00 -

298,00 -

30

Merkez

Çs Kağ. Od.

496

78,44

4

170,00 -

402,00 -

31

Muhtelif

Çk Kağ. Od.

5605

963,551

34

170,00 -

4.933,00 -

32

Muhtelif

G Kağ. Od.

3203

973,618

25

170,00 -

4.976,00 -

27510

10183,9

294

Toplam

75.861,00 -
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1 - ĠĢletme Müdürlüğümüz satıĢ yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 294 parti
orman emvali yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı
Devlet Ġhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2 - Ġhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamıĢsa ihale, tekrar ilana gerek
kalmaksızın tatili takip eden ilk iĢgününde aynı yer ve saatte yapılır. Ġlandan sonra çalıĢma saati
değiĢse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3 - Bu satıĢa ait ilan, SatıĢ Öncesi Bilgi Cetveli ve Ģartnameler OGM internet sitesindeki
(www.ogm.gov.tr) ĠHALELER bölümünde, ĠĢletme Müdürlüğümüz ve müstakil ġefliklerimizde
görülebilir.
4 - MüĢteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. Ġhaleye katılacakların
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar ĠĢletme
Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı
yatırarak Ġhale BaĢvuru Formunu imzalayanlar Ģartname hükümlerini kabul etmiĢ sayılacaktır.
5 - SatıĢa iĢtirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı SatıĢ ġartnamesinin 3 üncü
maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık
artırmalı satıĢlarında mal bedelinin % 40‘ı, Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve
yakacak odununun mal bedelinin % 30‘u, ile vergi, fon ve harçlar karĢılığı peĢin olarak
alınacaktır. Vadeli satıĢlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7 - Vadeli olarak satıĢ yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.
8 - Kesin teminatın yatırılması koĢulu ile satıĢ için 15 günlük ek süre verilmesi halinde
aylık % 1,2. gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için
aylık % 1,2 gecikme faizi peĢin olarak alınacaktır.
9 - Ġhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40)
değiĢebilecek olup, bu ürünlere iliĢkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün ĠĢletme
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları,
muhammen bedelleri SatıĢ Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat
yatırma ve ürün satıĢları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
10 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.
TELEFON (Muhasebe): 0 374 421 39 37
FAKS: 0 374 421 39 34

0 374 421 35 15

SAYMAN: 0 374 421 39 36

ĠBAN NO: T.C. ZĠRAAT BANKASI/MUDURNU TR020001000057108773595001
1927/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel
üzerindeki 772420 YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye
Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd.
ġti. tarafından, Ankara 9. Ġdare Mahkemesinin 2015/834 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, 29.12.2015 tarihli ve E.2015/834-K.2015/2859 sayılı karar ile ―dava konusu
iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Alangu Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 24.02.2016
tarihli ve 4809 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

—————

1938/1-1

Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel
üzerindeki 772419 YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen Alangu Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin
KuruluĢ Ortağı veya Yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Ender KESKĠN
(Denetçi No: 17965, Oda Sicil No: 58383) tarafından, Ankara 9. Ġdare Mahkemesinin 2015/835
esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 29.12.2015 tarihli ve E.2015/835K.2015/2860 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarihli
ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ender KESKĠN hakkında tesis edilmiĢ olan geçici
durdurma iĢlemi 24.02.2016 tarihli ve 4790 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

—————

1937/1-1

Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, 27-29 ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki 810323
YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen Dardanel Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin Proje ve Uygulama
Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Can YALIN (Denetçi No: 20128, Oda Sicil No:66196) tarafından,
Ankara 11. Ġdare Mahkemesinin 2015/843 esasına kayden açılmıĢ olan davada 30.11.2015 tarihli
ve E.2015/843-K.2015/1794 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden,
11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Can YALIN hakkında tesis edilmiĢ olan
geçici durdurma iĢlemi 16.02.2016 tarihli ve 3676 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

—————

1936/1-1

Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel
üzerindeki 772419 YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye
Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd.
ġti. tarafından, Ankara 9. Ġdare Mahkemesinin 2015/835 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, 29.12.2015 tarihli ve E.2015/835-K.2015/2860 sayılı karar ile ―dava konusu
iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Alangu Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 24.02.2016
tarihli ve 4799 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

1935/1-1

4 Mart 2016 – Sayı : 29643

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 123

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre profesör ve yardımcı doçent alınacaktır.
Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel Ģartlara sahip olması gerekir.
Yardımcı doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, 2547 sayılı Kanunun 23.
maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında baĢarılı olmaları Ģarttır.
Adaylar, dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiĢ ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel
çalıĢmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan profesörler 6 ve yardımcı doçentler 4 takım
dosyayı ilanın Resmi Gazete‘de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aĢağıda belirtilen
belgeler ile birlikte baĢvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
Ġlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.
BaĢvuru için gerekli belgeler:
1. Dilekçe
2. ÖzgeçmiĢ ve yayın listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarından profesör kadrosu için 6
takım; yardımcı doçent kadrosu baĢvuruları için 4 takım dosya
3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
4. Yabancı dil belgesi (onaylı)
5. 1 adet fotoğraf
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
*Doktora ve doçent unvanı yurtdıĢından alınmıĢ ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul
tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
NOT: ġahsen baĢvurularda istenen belgelerin aslı görülmesi halinde ―aslı gibidir‖ onayı
Kurumumuzca yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli baĢvurular ile
postada oluĢabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
BaĢvuru için gerekli iletiĢim adresi aĢağıdadır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü
Hükümet Meydanı Ulus - ANKARA
Tel: (312) 596 47 00 - 596 44 53
Birimi
Unvanı
Sayı
SĠYASAL BĠLGĠLER FAKÜLTESĠ
Siyaset Bilimi

Yrd.
Doç.

1

Derece

Aranan Nitelikler

5

KarĢılaĢtırmalı siyaset bilimi ve siyaset
psikolojisi alanlarında çalıĢmaları
bulunmak.

SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
Sosyoloji

Profesör

1

1

Tarih

Yrd.
Doç.

1

4

1

5

1

4

Yrd.
Doç.
YABANCI DĠLLER FAKÜLTESĠ
Türk Dili ve Edebiyatı

Ġngiliz Dili ve
Edebiyatı

Yrd.
Doç.

Uluslararası
denizci
toplulukları,
madencilerin sosyo-ekonomik durumları
ve iĢ kazaları alanında çalıĢmaları
bulunmak.
Avrupa tarihi ve Ġngiltere erken
modern tarih alanlarında çalıĢmaları
bulunmak.
Türk Edebiyatında çeviri ve çeviri
tarihi alanlarında çalıĢmaları bulunmak.
ÇağdaĢ Ġngiliz kadın edebiyatı ve bilim
kurgu edebiyatı alanlarında çalıĢmaları
bulunmak.
2020/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1951/1-1

4 Mart 2016 – Sayı : 29643

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 125

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2015/159651
ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
ETĠ MADEN
Adı

ĠġLETMELERĠ GENEL

Ġl/Ġlçe

Etlik-Keçiören/ANKARA

Tel-Faks

0 312 294 20 00

MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi
Posta
Kodu

Ayvalı Mah. Halil Sezai
Erkut Cad. Afra Sk. No:1
06010

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Emsi Sentetik Dokuma Sanayi A.ġ. /

Adı/Unvanı

BALIKESĠR
O.S.B. 4. Cd No: 19 Altıeylül /

Adresi

BALIKESĠR

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Balıkesir Ticaret Odası

Ticaret Odası
Oda Sicil No.
6.Yasaklama
Süresi

3340547880

15373
Ay

(6)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

b-4735

(X)

KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden ( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

( ) Kurum Ġhalelerinden

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1952/1-1
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

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.
2012/1/1-1
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

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.
2012/2/1-1
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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.
1967/1-1
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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.
1968/1-1
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
ANKARA

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.
2011/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

YÖNETMELİKLER
–– Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile
Araç Gereç Kira Yönetmeliği
— Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2016/1)
–– 2016 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2016 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 9)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
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DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr

