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Karar Sayısı : 2016/373

28/05/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                              Mehmet ÖZHASEKİ

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/370

28/05/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ

                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı
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         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2016 – Sayı : 29726



Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/371

28/05/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                              Akif Çağatay KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/368

28/05/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                    Lütfi ELVAN

                Başbakan                                      Kalkınma Bakanı

—— • ——
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                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/369

28/05/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  Recep AKDAĞ
                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN

FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigorta ve

Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Şirket, Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla düzenleyeceği

konsolide olmayan ara dönem finansal raporlarını bir ay, konsolide olanları ise iki ay içinde,

Aralık ayı sonu itibariyle düzenleyeceği konsolide olmayan yıl sonu finansal raporlarını iki ay,

konsolide olanları ise üç ay içinde Müsteşarlığa ve Birliğe elektronik ortamda gönderir. Söz

konusu finansal raporların denetimden geçmesi durumunda bu sürelere iki hafta ilave edilir.

Müsteşarlık arızi hallerde şirketlere ek süre vermeye yetkilidir.

(2) Reasürans şirketleri için bu maddede belirtilen süreler iki katı olarak uygulanır. Bir

yıldan uzun süreli hayat, sağlık ve ferdi kaza sigorta sözleşmeleri için şirket tarafından gönde-

rilecek finansal tablolara ayrıca yetkili aktüer tarafından onaylanacak matematik karşılıkları

ve hayat sigortaları için sigortalılara dağıtılacak kâr payının özetini gösteren bir belge de ek-

lenir.
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(3) Türkiye’de teşkilat kurmak suretiyle faaliyette bulunan şirketin merkezine ait bi-

lânço, gelir ve nakit akış tabloları, merkezin kurulu bulunduğu ülkedeki yetkili organlar tara-

fından onaylanmasını müteakip bir ay içerisinde şirket tarafından Müsteşarlığa elektronik or-

tamda gönderilir.

(4) Şirket, ara dönem ve yılsonu finansal raporlarını, Müsteşarlığa tevdi ettiği tarih iti-

bariyle kendi internet sayfasında yayımlamak ve en az beş yıl süreyle kullanıcıların kesintisiz

erişimine olanak sağlamak zorundadır. Birlik, şirketin bu yükümlülüğünü yerine getirip getir-

mediğini takip etmek, aksaklıkların giderilmesini teminen şirketi uyarmak ve gerekli durum-

larda Müsteşarlığa bilgi vermek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Şirket, yayımladığı finansal tabloların, aktif toplamını yüzde 5, defteri kebir hesap

kalemlerini yüzde 20 veya şirket vergi sonrası kâr ya da zarar tutarının özsermayesini yüzde

10 oranında fazla ya da az gösterecek şekilde düzenlenmiş olması hallerinde, finansal tabloların

düzeltilmiş şeklini yayımlatılma gerekçesi ile birlikte, on gün içerisinde Müsteşarlığa ve Birliğe

elektronik ortamda tevdi etmek ve kendi internet sayfasında yayımlamak zorundadır. Yanlış

düzenlenen ancak üzerinden bir veya daha fazla hesap yılı geçmiş olan finansal tabloların dü-

zeltilmiş şekli ile yayımlatılmamasına Müsteşarlık karar verebilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin;

a) Birinci fıkrasında yer alan “Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilen süre içinde” iba-

resi “bu maddenin üçüncü ve on sekizinci fıkrasında belirtilen süre içinde e-sigorta kanalıyla”

şeklinde değiştirilmiş,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/7/2007 26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/6/2008 26906
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b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sa-

yılanlar için cari aya ilişkin düzenlenecek asıl, ek veya iptal nitelikteki örneği Ek-9’da bulunan

aylık prim ve hizmet belgesini;

a) Özel nitelikteki işyeri işverenleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın

23’ünde,

b) Resmî nitelikteki işyeri işverenleri ise, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen

takvim ayının 7’sinde,

c) Bazı özel nitelikteki işyeri işverenleri ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasında; bazı

resmî nitelikteki işyeri işverenleri ise ayın 1’i ile 30’u arasında ücret alan sigortalılar çalıştır-

dığından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince;

1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç

belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,

2) Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar

için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde,

saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar.”

c) Dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış,

ç) Beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna

göre teselsül ettirilmiş,

“(6) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sa-

yılanları çalıştıranlar yönünden, bu maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen sürelerde verilme-

miş olmakla beraber;

a) İlgili toplu iş sözleşmesi mevzuatına göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden

dolayı, toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen ücret

farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleş-

mesinin imzalandığı tarihi,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalı

personel ile özel sektöre ait işyerlerinde sendikalara üye olmamaları sebebiyle toplu iş sözleş-

mesi kapsamı dışında kalan sigortalılara, geriye dönük ödenmesine karar verilen ücret farklarına

ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, alınan karar ta-

rihini,

c) Aylık veya ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olması sebebiyle ödenmesine

sonradan karar verilen sigortalı personel için vizenin gecikmesine bağlı olarak aylık veya üc-

retlere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi

dışında, ancak vize işleminin gerçekleştiğine ilişkin yazının ilgili idareye tebliğ tarihini,
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ç) Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik öde-

neğinin yanı sıra işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak istirahatli bulunulan süre

için ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim

ve hizmet belgelerinin istirahat süresinin sona erdiği tarihi,

d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel

hakem tarafından verilen kararlar uyarınca göreve iadesine karar verilen sigortalı personel için

verilmesi gereken asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin,

1) 21/8/2013 tarihine kadar kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının sigortalıya

tebliğinden sonra on iş günü içinde sigortalı, işverene işe başlamak üzere başvurduğu takdirde,

onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı,

2) 21/8/2013 tarihinden itibaren sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel ha-

kem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bu-

lunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebli-

gatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe

başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu

ayı,

e) İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı personel ile ilgili

olarak ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık

prim ve hizmet belgelerinin;

1) 17/4/2012 tarihine kadar kesinleşen mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tari-

hini takip eden günü,

2) 17/4/2012 tarihinden sonra mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihini takip

eden günü,

f) Kamu kurumlarında çalışan sigortalılar için;

1) 21/8/2013 tarihine kadar idare mahkemesi kararları veya idarece verilen kararlar ge-

reğince geriye yönelik ücret ödenmesi halinde, bu ücretlere ilişkin düzenlenmesi gereken ek

nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi

takip eden günü veya idarenin karar tarihini,

2) 21/8/2013 tarihinden itibaren mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gere-

ğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, bu ücretlere ilişkin

düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin mahkeme kararının ida-

reye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü veya idarenin karar tarihini,

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında

bulunanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi

sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak ya-

pılan ödemelere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin,

ödemenin yapıldığı tarihi,
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ğ) Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı

mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu

bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık

prim ve hizmet belgelerinin prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edil-

mek üzere belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini,

h) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçları, aylık prim ve hizmet belgesinin Ku-

ruma verilme süresi içinde Türkiye’ye dönmemişse bu araçlarda çalıştırılan sigortalıya ait aylık

prim ve hizmet belgesi, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen verilme süresinin sona erdiği

tarihten itibaren bir ayı geçmemek şartıyla araçların Türkiye’ye dönüş tarihini,

takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmî nitelikte

olması halinde 7’sine kadar, Kuruma, e-sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kağıt ortamında

verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir.”

d) Mevcut yedinci fıkrasında yer alan “birinci” ibaresi “üçüncü”, mevcut on üçüncü

fıkrasında yer alan “Onikinci” ibaresi “On üçüncü” şeklinde değiştirilmiş,

e) Son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(18) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sa-

yılanları çalıştıran işverenler bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen aylık prim ve hizmet

belgelerinden;

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendi kapsamında ilk defa sigortalı olanlar ile Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında

olup emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan

sigortalıların örneği Ek-9/A ve Ek-9/A1’de bulunan aylık prim ve hizmet belgesini;

1) 15/10/2009 tarihine kadar;

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigor-

talılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son günü,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, maaş

ödemelerinin yapılması gereken ayın 15’inci günü sonu,

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalış-

tıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son günü,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan si-

gortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 15’inci günü sonu,

2) 15/10/2009 tarihinden itibaren;

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigor-

talılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25’inci günü sonu,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, maaş

ödemelerinin yapılması gereken ayın 11’inci günü sonu,
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Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalış-

tıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25’inci günü sonu,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan si-

gortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 11’inci günü sonu,

3) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ay içerisinde çalıştıktan sonra alan

aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları için 16/6/2011 tarihine kadar maaş ödemelerinin ya-

pılması gereken ayın 11 inci günü sonu, 16/6/2011 tarihinden itibaren ise maaş ödemelerinin

yapılması gereken ayın 25 inci günü sonu,

saat 23:59’a kadar her bir statü ve maaş ödeme dönemi için ayrı ayrı olmak üzere e-si-

gorta kanalıyla Kuruma göndermekle yükümlüdür.

b) Personel mevzuatı ve 4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izine ayrılanların aylıksız

izinli sayıldıkları sürelerdeki genel sağlık sigortası primlerini Ek-9/A ve Ek-9/A1’de bulunan

aylık prim ve hizmet belgesi ile;

1) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum kar-

şılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılar için 2010 yılı Ocak ayın-

dan itibaren,

2) Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 4 üncü maddenin bi-

rinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlar için 2011 yılı Mart ayından

itibaren,

sigortalının ücretsiz izne ayrıldığı tarihteki aylık ödenme zamanı dikkate alınarak bu

fıkranın (a) bendinde belirtilen sürelerde kuruma göndermekle yükümlüdür.

c) Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışan sigortalıların-

dan;

1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

kapsamında ilk defa sigortalı olanlar için örneği Ek-9/B’de yer alan aylık fiilî hizmet süresi

zammı prim belgesini;

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigor-

talılar için, maaş döneminin bittiği güne ait ayın 14’ünden ayın son günü,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, ait ol-

duğu ayın sonundan itibaren on beşinci günün sonu,

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalış-

tıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son günü,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan si-

gortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın on beşinci günü sonu,

saat 23:59’a kadar her bir maaş ödeme dönemi için ayrı ayrı olmak üzere e-sigorta ka-

nalıyla Kuruma göndermekle yükümlüdür.
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2) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum kar-

şılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılar için örneği Ek-9/B1’de

yer alan yıllık fiilî hizmet süresi zammı prim belgesini ait olduğu yılı takip eden 3 ay içerisinde

en geç 31 Mart günü saat 23:59’a kadar e-sigorta kanalıyla Kuruma göndermekle yükümlü-

dür.

3) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki sigortalıların yıl içinde herhangi bir

nedenle görevinden ayrılması halinde bu yıla ait fiili hizmet süresi zammı prim belgeleri ilgili

yılın Aralık ayı beklenmeksizin işten ayrıldığı tarih ve maaş ödeme dönemi dikkate alınmak

suretiyle;

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigor-

talılar için, maaş döneminin bittiği güne ait ayın 14’ünden ayın son günü,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, ait ol-

duğu ayın sonundan itibaren on beşinci günün sonu,

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalış-

tıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son günü,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan si-

gortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın on beşinci günü sonu,

saat 23:59’a kadar her bir maaş ödeme dönemi için ayrı ayrı olmak üzere e-sigorta ka-

nalıyla Kuruma göndermekle yükümlüdür.

ç) İtibari hizmet süresinden yararlandırılan sigortalılarından;

1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

kapsamında ilk defa sigortalı olanlar için örneği Ek-9/C’de yer alan yıllık itibari hizmet süresi

prim ve hizmet belgesini;

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan veya

bu aya ait maaşını müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, ait olduğu yılı

takip eden birinci ayın son günü,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan veya bu süreye ait maa-

şını ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, ait olduğu yılı takip eden birinci ayın on

beşinci günü,

Aralık ayından önce görevinden ayrılanların itibari hizmet sürelerine ait primleri yılın

son ayı beklenilmeden sigortalıların görevden ayrıldıkları tarihteki prime esas kazancına göre

tahakkuk ettirilerek, maaşını ayın 15’inde peşin alan veya müteakip ayın 15’inde çalıştıktan

sonra alan sigortalılar için, söz konusu ayı takip eden ayın son günü, maaşını ayın 1’inde peşin

alan veya bu süreye ait maaşını çalıştıktan sonra müteakip ayın 1’inde alan sigortalılar için ise

söz konusu ayı takip eden ayın 15 inci günü,
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2) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum kar-

şılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılardan yılın son ayındaki

emekli keseneğine esas aylığına göre tespit edilecek itibari hizmet süresi kesenek ve karşılık

tutarına ilişkin örneği Ek-9/C1’de yer alan yıllık itibari hizmet süresi prim ve hizmet belgesini

ait olduğu yılı takip eden 3 ay içerisinde en geç 31 Mart günü,

saat 23:59’a kadar e-sigorta kanalıyla Kuruma göndermekle yükümlüdür.”

“(19) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sa-

yılanlar yönünden bu maddenin on sekizinci fıkrasında öngörülen sürelerde verilmemiş olmakla

beraber;

a) Bu kapsamda sigortalı sayılanları çalıştıran işverenlerce cari ay dışında;

1) 15/10/2009 tarihine kadar;

Kanuni düzenleme, Bakanlar Kurulu Kararı veya mahkeme kararı ile geriye dönük ola-

rak ödenmesine karar verilen aylık veya ücret farklarına,

Mali ve sosyal haklarda yapılan artışlar nedeniyle katsayı veya enflasyon farkı adı al-

tında geriye dönük olarak ödenen aylık veya ücret farklarına,

Görevden uzaklaştırılması veya görevine son verilmesine rağmen idarî tasarrufla ya da

yargı kararı ile görevlerine iade edilenler için geriye dönük olarak ödenen aylık veya ücrete,

Geriye dönük yapılan terfi işlemi sonucu ödenen aylık veya ücret farklarına,

Cari aya ait aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma gönderildikten sonra ilk atama, nakil,

aylıksız izin sonrası göreve başlama nedeniyle geriye dönük olarak ödenen aylık veya ücrete,

ilişkin ek mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgeleri ile fiili hizmet süresi zammı prim

belgeleri söz konusu aylık, ücret veya farkların sigortalıya ödendiği tarihi takip eden günden

başlayarak 15 inci günün sonu saat 23:59’a kadar e-sigorta kanalıyla Kuruma verilmesi halinde

yasal süresi içerisinde verilmiş kabul edilir.

2) 15/10/2009 tarihinden itibaren;

Kanuni düzenleme, Bakanlar Kurulu Kararı veya mahkeme kararı ile geriye dönük ola-

rak ödenmesine karar verilen aylık veya ücret farklarına,

Mali ve sosyal haklarda yapılan artışlar nedeniyle katsayı veya enflasyon farkı adı al-

tında geriye dönük olarak ödenen aylık veya ücret farklarına,

Görevden uzaklaştırılması veya görevine son verilmesine rağmen idarî tasarrufla ya da

yargı kararı ile görevlerine iade edilenler için geriye dönük olarak ödenen aylık veya ücrete,

Geriye dönük yapılan terfi işlemi sonucu ödenen aylık veya ücret farklarına,

Cari aya ait aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma gönderildikten sonra ilk atama, nakil,

aylıksız izin sonrası göreve başlama nedeniyle geriye dönük olarak ödenen aylık veya ücrete,

ilişkin ek mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgeleri söz konusu aylık, ücret veya fark-

ların sigortalıya ödendiği tarihi takip eden günden başlayarak 10 uncu günün, fiili hizmet süresi

zammı prim belgeleri ise 15 inci günün sonu saat 23:59’a kadar e-sigorta kanalıyla Kuruma

verilmesi halinde yasal süresi içerisinde verilmiş kabul edilir.
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b) Mahkeme kararıyla geriye yönelik çalışmalarından dolayı fiili hizmet süresi zam-

mından yararlandırılmasına karar verilenlerin fiili hizmet süresi zammı prim belgeleri, ilgili

işverene tebliğ edilen mahkeme kararının uygulanması gereken sürenin son gününü takip eden

günden başlayarak 15 inci günün sonuna kadar e-sigorta kanalıyla Kuruma verilmesi halinde

yasal süresi içerisinde verilmiş kabul edilir.

c) Asaleti tasdik olunan emniyet mensuplarının adaylık sürelerine ilişkin olarak geçmişe

dönük fiili hizmet süresi zammı prim belgeleri, asaletin tasdik edildiğinin ilgiliye tebliğ edildiği

tarihi takip eden günden başlayarak 15 inci günün sonuna kadar e-sigorta kanalıyla Kuruma

verilmesi halinde yasal süresi içerisinde verilmiş kabul edilir.

ç) Operasyonlara katılmak amacıyla görev yerleri değiştirilen askeri birliklerin bu du-

rumları belgelendirilmek kaydıyla, bu birliklerde görev yapan sigortalılara ait aylık prim ve

hizmet belgeleri, askeri birliğin görev yerine döndüğü tarihi takip eden günden başlamak üzere

10 uncu günün sonuna kadar, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi prim belgeleri

ise 15 inci günün sonuna kadar e-sigorta kanalıyla Kuruma verilmesi halinde yasal süresinde

verilmiş sayılır.

d) Aylıksız izne ayrılarak muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş olarak yapanlardan

bakmakla yükümlü olduğu kişileri bulunmayanların göreve başlamaları için tanınan yasal sü-

reler dikkate alınmak suretiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen

süreye ilişkin genel sağlık sigortası prim belgeleri, prim ödeme yükümlüsü olan kamu idare-

lerince göreve başladığı tarihi takip eden 10 uncu günün sonuna kadar e-sigorta kanalıyla Ku-

ruma verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrasının birinci cümlesi “İşverenler, Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine

tabi çalıştırdığı sigortalılara, sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılara, 4857 sayılı İş

Kanununun 7 nci maddesine göre iş görme edimini yerine getirmek üzere başka işverene geçici

olarak devrettiği sigortalılara ilişkin primleri bu maddede öngörülen sürelerde öderler.” şeklinde

değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Şu kadar ki,” ve “ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal

güvenlik destek primine tabi olanlar” ibareleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış,

b) Üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar

buna göre teselsül ettirilmiş,

“(4) Kanunda belirtilen sigorta primleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar yönünden;

a) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç

belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın son gününe kadar,
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b) Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar

için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 14’ü ne kadar,

işverenlerce Kuruma ödenir.”

c) Mevcut dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“(5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sa-

yılanlar yönünden sigorta primleri, bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süreler dışında

ödenmekle beraber;

a) İlgili toplu iş sözleşmesi mevzuatına göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden

dolayı toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenen ücretlere ilişkin sigorta

priminin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalı

personel ile toplu iş sözleşmesine tabi olmakla beraber sendikalara üye olmamaları sebebiyle

özel sektöre ait işyerlerinde sözleşme kapsamında bulunmayan personele yapılan geriye dönük

ücret artışlarına ilişkin sigorta primlerinin, kararların alındığı tarihleri,

c) Aylık veya ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olması sebebiyle ödenmesine

sonradan karar verilen kamu sektöründe görevli sigortalılar için vizenin gecikmesine bağlı ola-

rak yasal süresi dışında verilmek zorunda kalınan ek prim belgelerine ilişkin sigorta primlerinin,

vize işleminin gerçekleştiğine ilişkin yazının ilgili kuruluşa intikal tarihini,

ç) Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik öde-

neğinin yanı sıra işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak istirahatli bulunulan süre

için ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, istirahat süresinin sona er-

diği tarihi,

d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel

hakem tarafından verilen kararlar uyarınca göreve iadesine karar verilen sigortalı personel için

verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk edecek sigorta primle-

rinin,

1) 21/8/2013 tarihine kadar kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının sigortalıya

tebliğinden sonra on iş günü içinde sigortalı, işverene işe başlamak üzere başvurduğu takdirde,

onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı,

2) 21/8/2013 tarihinden itibaren sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel ha-

kem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bu-

lunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebli-

gatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe

başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu

ayı,

e) İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı ile ilgili olarak,

ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, mahkeme kararının idareye tebliğ

edildiği tarihi takip eden günü,

29 Mayıs 2016 – Sayı : 29726                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



f) Kamu kurumlarında çalışan sigortalılar için,

1) 21/8/2013 tarihine kadar idare mahkemesi kararları veya idarece verilen kararlar ge-

reğince geriye yönelik ücret ödenmesi halinde ödemeye ilişkin sigorta primleri mahkeme ka-

rarının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü veya idarenin karar tarihini,”

2) 21/8/2013 tarihinden itibaren mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gere-

ğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde ödemeye ilişkin sigorta

primleri mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü veya idarenin karar

tarihini,

g) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında bulunanlardan Kanu-

nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması ön-

görülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere iliş-

kin sigorta primlerinin, ödemenin yapıldığı tarihi,

ğ) Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı

mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu

bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin sigorta primleri belirtilen mercilerin karar-

larının kesinleşme tarihlerini,

h) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçları, aylık prim ve hizmet belgesinin Ku-

ruma verilme süresi içinde Türkiye’ye dönmemişse bu araçlarda çalıştırılan sigortalılara ilişkin

tahakkuk ettirilecek sigorta primleri bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ödenme süre-

sinin sona erdiği tarihten itibaren bir ayı geçmemek şartıyla araçların Türkiye’ye dönüş tarihini,

izleyen ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenmesi halinde yasal süresi içinde öden-

miş kabul edilir.”

ç) Mevcut onuncu fıkrasında yer alan “altıncı” ibaresi “yedinci” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(14) Libya’da Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

daimi sigortalı çalıştıran işverenlerin, Kanun hükümlerine göre her ay için sigortalılardan ke-

secekleri sigorta primlerini kendilerine ait prim tutarlarına da ekleyerek en geç ilgili olduğu

ayı takip eden üç ay içinde ödemeleri halinde, söz konusu primler yasal süresi içerisinde öden-

miş sayılır.”

“(15) Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle öden-

mesinin talep edilmesi durumunda, primin, en geç ödenmesi gereken yasal süre; Kanunun 4

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenlerden;

a) Sigortalılara ait ücretleri her ayın 1’i ila sonu arasına ilişkin olarak ödeyen işverenler

yönünden, primin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonu (vade) yerine, 21/8/2013 tarihine ka-

dar vadeyi takip eden 15 inci gün, 21/8/2013 tarihinden itibaren vadeyi takip eden yirminci

gün,
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b) Sigortalılara ait ücretlerin her ayın 15’inden, ertesi ayın 14’üne kadarki döneme iliş-

kin olarak ödendiği işverenler yönünden ise primin ilişkin olduğu dönemi takip eden dönemin

sonu (vade) yerine, 21/8/2013 tarihine kadar vadeyi takip eden 15 inci gün, 21/8/2013 tarihin-

den itibaren vadeyi takip eden yirminci gün,

olur.

Cari aya ilişkin prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi izleyen, bu

fıkrada belirtilen süre içinde katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi

sırasında, mahsup edilen tutarın prim borcunun tamamını karşılamaması durumunda, mahsup

edilen kısım yasal süresi içinde ödenmiş sayılır. Buna karşın ödenmemiş kısmı, bu fıkrada be-

lirtilen süre dikkate alınmaksızın, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapıla-

cağı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle ödenir. Cari aya

ilişkin prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi izleyen bu fıkrada belirtilen

süre geçirildikten sonra katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi ha-

linde ise, söz konusu borçlara, yine bu fıkrada belirtilen süre dikkate alınmaksızın, yasal ödeme

süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme

zammı uygulanır.”

“(16) Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynak-

lanmaması şartıyla, sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan tahakkuk etti-

rildiğinin Kurumca sonradan tespit edilmesi halinde tespit edilen fark prime ilişkin borç aslı

ilgilisine tebliğ edilir. Borç aslı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ödenmemiş ise Ka-

nunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre tebliğ tarihinden itibaren gecikme cezası ve

gecikme zammı uygulanır.”

“(17) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sa-

yılanları çalıştıran işverenlerce;

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

kapsamında ilk defa sigortalı olanların sigorta primleri ile Kanunun geçici 4 üncü maddesi kap-

samında olanların emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primleri;

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigor-

talılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son gününe kadar,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, maaş

ödemelerinin yapılması gereken ayın 15 inci günü sonuna kadar,

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalış-

tıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son gü-

nüne kadar,
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Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan si-

gortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 15 inci günü sonuna kadar,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ay içerisinde çalıştıktan sonra alan

aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları için 16/6/2011 tarihine kadar maaş ödemelerinin ya-

pılması gereken ayın 15 inci günü sonuna kadar, 16/6/2011 tarihinden itibaren ise maaş öde-

melerinin yapılması gereken takvim ayının son gününe kadar,

Kuruma ödenir.

b) Personel mevzuatı ve 4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izine ayrılanların aylıksız

izinli sayıldıkları sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primleri;

1) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum kar-

şılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılar için 2010 yılı Ocak ayın-

dan itibaren,

2) Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 4 üncü maddenin bi-

rinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlar için 2011 yılı Mart ayından

itibaren,

sigortalının ücretsiz izne ayrıldığı tarihteki aylık ödenme zamanı dikkate alınarak bu

fıkranın (a) bendinde belirtilen sürelerde Kuruma ödenir.

c) Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışan sigortalılar-

dan;

1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

kapsamında ilk defa sigortalı olanların fiilî hizmet süresi zammı primleri;

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigor-

talılar için, maaş döneminin bittiği güne ait ayın 14’ünden ayın son gününe kadar,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, ait ol-

duğu ayın sonundan itibaren on beşinci günün sonuna kadar,

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalış-

tıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son gü-

nüne kadar,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan si-

gortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın on beşinci günü sonuna kadar,

Kuruma ödenir.

2) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum kar-

şılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalıların fiilî hizmet süresi zam-

mı kesenek ve karşılıkları yılın son ayındaki emekli keseneğine esas aylık tutarının % 16 ke-

senek ve % 20 karşılık olmak üzere toplam % 36’sı oranında tahakkuk ettirilerek tamamı işve-

renler tarafından ait olduğu yılı takip eden ilk üç ay içerisinde en geç 31 Mart günü sonuna ka-

dar ödenir.
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3) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki sigortalıların yıl içinde herhangi bir

nedenle görevinden ayrılması halinde bu yıla ait fiilî hizmet süresi zammı kesenek ve karşılık-

ları, ilgili yılın Aralık ayı beklenmeksizin işten ayrıldığı tarih ve maaş ödeme dönemi dikkate

alınmak suretiyle;

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigor-

talılar için, maaş döneminin bittiği güne ait ayın 14’ünden ayın son gününe kadar,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, ait ol-

duğu ayın sonundan itibaren on beşinci günün sonuna kadar,

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalış-

tıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son gü-

nüne kadar,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan si-

gortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın on beşinci günü sonuna kadar,

Kuruma ödenir.

ç) İtibari hizmet süresinden yararlandırılan sigortalılarından;

1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

kapsamında ilk defa sigortalı olanların itibari hizmet süresi primleri;

Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan veya

bu aya ait maaşını müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için ait olduğu yılı

takip eden birinci ayın son gününe kadar,

Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan veya bu süreye ait maa-

şını ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, ait olduğu yılı takip eden birinci ayın on

beşinci günü sonuna kadar,

Aralık ayından önce görevinden ayrılanların itibari hizmet sürelerine ait primleri yılın

son ayı beklenilmeden sigortalıların görevden ayrıldıkları tarihteki prime esas kazancına göre

maaşını ayın 15’inde peşin alan veya müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar

için söz konusu ayı takip eden ayın son gününe kadar, maaşını ayın 1’inde peşin alan veya bu

süreye ait maaşını çalıştıktan sonra müteakip ayın 1’inde alan sigortalılar için ise söz konusu

ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar,

Kuruma ödenir.

2) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum kar-

şılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalıların her yılın son ayındaki

emekli keseneğine esas aylığına göre tespit edilecek itibari hizmet süresi kesenek ve karşılık

tutarları ait olduğu yılın sonundan itibaren üç ay içinde en geç 31 Mart günü sonuna kadar Ku-

ruma ödenir.”
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“(18) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sa-

yılanlar yönünden bu maddenin on yedinci fıkrasında belirtilen süreler dışında ödenmekle bir-

likte;

a) Bu kapsamda sigortalı sayılanları çalıştıran işverenlerce cari ay dışında;

1) Kanunî düzenleme, Bakanlar Kurulu Kararı veya mahkeme kararı ile geriye dönük

olarak ödenmesine karar verilen aylık veya ücret farklarına,

2) Mali ve sosyal haklarda yapılan artışlar nedeniyle katsayı veya enflasyon farkı adı

altında geriye dönük olarak ödenen aylık veya ücret farklarına,

3) Görevden uzaklaştırılması veya görevine son verilmesine rağmen idarî tasarrufla ya

da yargı kararı ile görevlerine iade edilenler için geriye dönük olarak ödenen aylık veya ücre-

te,

4) Geriye dönük yapılan terfi işlemi sonucu ödenen aylık veya ücret farklarına,

5) Cari aya ait aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma gönderildikten sonra ilk atama,

nakil, aylıksız izin sonrası göreve başlama nedeniyle geriye dönük olarak ödenen aylık veya

ücrete,

ilişkin emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları, sigorta primleri ile fiili hizmet süresi

zammı primleri söz konusu aylık, ücret veya farkların sigortalıya ödendiği tarihi takip eden

günden başlayarak 15 inci günün sonuna kadar ödenmesi halinde yasal süresi içerisinde öden-

miş sayılır.

b) Mahkeme kararıyla geriye yönelik çalışmalarından dolayı fiili hizmet süresi zam-

mından yararlandırılmasına karar verilenlerin bu sürelere ilişkin fiili hizmet süresi zammı prim-

leri, ilgili işverene tebliğ edilen mahkeme kararının uygulanması gereken sürenin son gününü

takip eden günden başlayarak 15 inci günün sonuna kadar ödenmesi halinde yasal süresi içe-

risinde ödenmiş kabul edilir.

c) Asaleti tasdik olunan emniyet mensuplarının adaylık sürelerine ilişkin fiili hizmet

süresi zammı primleri, asaletin tasdik edildiğinin ilgiliye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden

başlayarak 15 inci günün sonuna kadar ödenmesi halinde yasal süresi içerisinde ödenmiş kabul

edilir.

ç) Operasyonlara katılmak amacıyla görev yerleri değiştirilen askeri birliklerin bu du-

rumları belgelendirilmek kaydıyla, bu birliklerde görev yapan sigortalılara ait emeklilik kese-

neği, kurum karşılığı ve sigorta primi ile fiili hizmet süresi zammı primleri ve itibari hizmet

süresi primleri askeri birliğin görev yerine döndüğü tarihi takip eden günden başlayarak 15

inci günün sonuna kadar ödenirse yasal süresinde ödenmiş sayılır.

d) Aylıksız izne ayrılarak muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş olarak yapanlardan

bakmakla yükümlü olduğu kişileri bulunmayanların göreve başlamaları için tanınan yasal sü-

reler dikkate alınmak suretiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen
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süreye ilişkin genel sağlık sigortası primleri, prim ödeme yükümlüsü olan kamu idarelerince,

göreve başladığı tarihi takip eden günden başlayarak 15 inci günün sonuna kadar ödenirse yasal

süresinde ödenmiş sayılır.”

“(19) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar yö-

nünden;

a) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum kar-

şılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılardan;

1) Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olunan

kişileri olup olmadığına bakılmaksızın,

2) Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek

subay okulu öğrencilik süreleri de dâhil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu-

lunması halinde,

genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca 2010 yılı Ocak

ayından itibaren aylıksız izinli oldukları süreler ile bu sürelerin sonunda göreve başlamaları

için tanınan yasal sürelerde Kuruma ödenir.

b) Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 4 üncü maddenin bi-

rinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlardan,

1) Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olunan

kişileri olup olmadığına bakılmaksızın bir yıl süreyle sınırlı olacak şekilde,

2) Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek

subay okulu öğrencilik süreleri dâhil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin bu-

lunması halinde,

genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca 2011 yılı Mart

ayından itibaren aylıksız izinli oldukları süreler ile bu sürelerin sonunda göreve başlamaları

için tanınan yasal sürelerde Kuruma ödenir.

c) Muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş olarak yapanlardan bakmakla yükümlü ol-

duğu kişileri bulunmayanların ise göreve başlamaları için tanınan yasal süreler dikkate alınmak

suretiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süreye ilişkin genel

sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca Kuruma ödenir.

ç) Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlardan;

1) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum kar-

şılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunanların genel sağlık sigortası primleri,

aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas derece, kademe, ek gösterge ve

kıdem hizmet süresi ve primin ait olduğu ayda geçerli olan kamu personelinin maaşlarının he-

sabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına göre hesap edilecek emeklilik ke-

seneğine esas aylık tutarı üzerinden % 12 oranında tahakkuk ettirilir.
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2) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

kapsamında ilk defa sigortalı sayılanların genel sağlık sigortası primleri ise Kanunun 82 nci

maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla primin ilişkin

olduğu aydaki kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban

aylık tutarına göre aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki tespit edilecek prime esas kazançları üze-

rinden %12 oranında tahakkuk ettirilir.

d) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca ay-

lıksız izne ayrılanlardan;

1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak

görev yapmakta iken bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonlar ile sendika

şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar, 4 üncü

maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi ile zorunlu sigortalı sayıldıklarından talepte bulunma-

larına bakılmaksızın aylıksız izinli sayıldıkları bu sürelerde;

Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları

5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunanların % 16 oranında emeklilik keseneği ve

% 20 oranında kurum karşılığı ile % 100 artış farklarının görev yaptıkları kamu görevlileri

sendikaları veya konfederasyonlarınca, % 12 oranındaki genel sağlık sigorta primleri ise

15/01/2010 tarihinden itibaren aylıksız izinli sayıldıkları kamu kurumlarınca,

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

kapsamında ilk defa sigortalı olanların ise % 9 sigortalı ve % 11 işveren hissesi olmak üzere

toplam % 20 oranındaki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ile % 5 sigortalı ve % 7,5

işveren hissesi olmak üzere toplam % 12,5 oranındaki genel sağlık sigortası primi görev yap-

tıkları kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonlarınca,

tahakkuk ettirilerek Kuruma gönderilir.

2) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olanların gerek sendikalar ve konfede-

rasyonlar tarafından ödenmesi gereken emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları gerekse ay-

lıksız izinli sayıldıkları kamu kurumlarınca 15/1/2010 tarihinden itibaren ödenmesi gereken

% 12 oranındaki genel sağlık sigortası primleri, sendikalar ve konfederasyonlarca emeklilik

keseneği ve kurum karşılıkları ödenen sürelerinin de emeklilik keseneğine esas aylık ve kaza-

nılmış hak aylığında değerlendirilmesi suretiyle bulunacak emeklilik keseneğine esas aylık tu-

tarları üzerinden tahakkuk ettirilir.

3) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

kapsamında ilk defa sigortalı sayılanların sendikalar ve konfederasyonlar tarafından gönderil-

mesi gereken sigorta primleri, sendikalar ve konfederasyonlarca prim ödenen sürelerinin de

kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmek suretiyle aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki kendi

kadrosunun veya emsali kadronun Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirle-

necek prime esas kazanç tutarları üzerinden tahakkuk ettirilir.
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e) Kanunları uyarınca kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka bir kamu kurum

veya kuruluşunda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak gö-

rev yapanların genel sağlık sigortası primleri emeklilik keseneği ve kurum karşılığı veya ma-

lullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ile birlikte aylıklarını ödeyen kamu kurum ve kuru-

luşlarınca ödenir.

f) Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tu-

tuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların

genel sağlık sigortası primleri, emeklilik keseneğine esas aylıklarının veya prime esas kazanç

tutarının yarısı üzerinden tahakkuk ettirilerek Kuruma ödenir. Kanunlarına göre sonradan gö-

revlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise söz konusu sürelere ait emeklilik kese-

neğine esas aylıklarının veya prime esas kazanç tutarlarının kalan yarısı üzerinden genel sağlık

sigortası primi ödenir.

g) Görevine son verilenlerden daha sonra yargı kararı ile görevlerine tekrar iade edi-

lenlerin, görevine son verildiği tarihten görevine tekrar başladığı tarihe kadar olan emeklilik

keseneği ve kurum karşılıkları/primleri ile birlikte genel sağlık sigortası primi de tahakkuk et-

tirilerek Kuruma ödenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesinin;

1) (a), (b) bentleri ile (ç) bendi ile eklenen altıncı fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (g)

ve (h) numaralı bentleri 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (f)

bendi 17/4/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

2) (e) bendi ile eklenen on sekizinci fıkranın (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile on

dokuzuncu fıkranın (c) bendi 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, on do-

kuzuncu fıkranın (d) bendi 8/11/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer

hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesinin;

1) (a) bendinde yapılan cümle değişikliği ve (b) bendi ile (c) bendinde yer alan beşinci

fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (g) ve (ğ) bentleri 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde, (f) bendi 17/4/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

2) (d) bendi ile aynı Yönetmeliğe eklenen on dördüncü ve on beşinci fıkralar 2008 yılı

Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, on yedinci fıkranın (c) bendinin (3)

numaralı alt bendi ile on sekizinci fıkranın (c) bendi 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde, on sekizinci fıkranın (d) bendi ile on dokuzuncu fıkranın (c) bendi 8/11/2015

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başından

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
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3) (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan “Şu kadar ki,” ve “ile bu kapsamda sayılan kişi-

lerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar,” ibareleri ile ikinci fıkranın yürürlükten kal-

dırılmasına ilişkin hüküm 29/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: (2008/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal

Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2008/1)’in 10 uncu maddesinin dördüncü fık-

rası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/5/2010 27579

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/10/2010 27727

2- 28/10/2010 27742

3- 2/3/2011 27862

4- 16/6/2011 27966

5- 17/4/2012 28267

6- 21/8/2013 28742

7- 1/10/2013 28782

8- 3/5/2014 28989
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Bolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/768 
Karar No : 2016/123 
5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve Karar numarası yazılı 17/02/2016 tarihli ilamı ile 2 YIL 6 AY HAPİS ve 80,00 TL ADLİ 
PARA cezası ile cezalandırılan Gazi ve Ayşe oğlu, 1998 doğumlu Suriye Halep nüfusuna kayıtlı 
MOHAMMED ABDULKADİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememiz kararı ve 
Katılan vekilinin temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Mahkememiz kararının ve 
katılan Sakarya Gümrük Müdürlüğü vekilinin temyiz dilekçesinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN 
TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur.  3901 —— • —— 

İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2014/202  
SANIK ADI SOYADI : MAHMUT TÜRER ÖZBEYLER 
SUÇ : RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK 
SUÇ TARİHİ : 18/05/2010  
KANUN MADDESİ : TCK 204/1, 61, 62, 53/1-a-c-d-e 
CEZA MİKTARI : 1 YIL 8 AY HAPİS 
Mahkememizce sanık hakkında verilen kararın adı geçenin adresinde bulunmaması 

nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 
itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur. 3899 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/241  
Karar No : 2014/416 
Silahla Tehdit, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya 

Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 09/09/2014 tarihli 
ilamı ile 106/2.a, 13/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU 
HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l-a, b, d, e,) VELAYET HAK. VESAYET VEYA 
KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 10 AY HAPİS ve 500 TL ADLİ PARA 
cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Zelihaoğlu, 09/03/1990 doğumlu, Şanlıurfa, Haliliye, 
Kanberiye Mah./köy nüfusuna kayıtlı SERDAR ÇİFTÇİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, 
gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda 
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza İnfaz 
Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşumlu ile cezaevi yetkilisine beyanda 
bulunulması suretiyle Yargıtay ilgili ceza Dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre 
içerisinde temyiz edilmediği takdirde verilen kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup,  

İlan olunur. 3894 
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İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2014/86 
KARAR NO : 2015/437 
Müştekilerden Mustafa Kırcalı'nın şikayeti ile açılan ceza dava dosyasının 

mahkememizce yapılan açık yargılama sonunda: 
HÜKÜM:  
Her ne kadar sanıklar Mehmet Çiftçi, Mustafa Çalışkan ve Mahmut Gitmez'in haklarında 

1163 sayılı kooperatifler kanununun 62/3-son. cümle maddesi delaletiyle birlikte icrai davranışla 
görevi kötüye kullanma suçundan dolayı TCK'nun 37/1, 257/1.maddelerinden cezalandırılmaları 
istemiyle kamu davası açılmış ise de; aynı eylem nedeniyle aynı sanıklar için önceden İzmir 4. 
Ağır Ceza Mahkemesinin 16/06/2014 tarih, 2011/114 Esas, 2014/216 Karar sayılı kararıyla 
verilmiş bir hüküm olduğu anlaşıldığından CMK'nın 223/7.maddesi uyarınca sanıklar hakkında 
açılan davanın REDDİNE, 

Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, 
Dair sanıkların ve sanıklar Mehmet Çiftçi ile Mustafa Çalışkan müdafiilerinin yüzlerine 

karşı, müştekilerin yokluklarında, yüzüne karşı karar verilenler yönünden tefhim, yokluklarında 
karar verilenler yönünden ise tebliğden itibaren yedi (7) gün içerisinde bizzat mahkememize ya da 
başka bir mahkeme vasıtası ile gönderilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak 
beyanda zapta geçirilmek ve bu zaptında hakime onaylattırılmak sureti ile Yargıtay'a temyiz yolu 
açık olmak üzere süresi içinde temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ 
olunur. 3902 

—— • —— 
İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO  : 2015/10 
KARAR NO  : 2015/509  
DAVACI  : K.H. 
MÜŞTEKİ  : CANAN ÇETİN, 
SANIK  : UMUT USLU, ŞAH İSMAİL ve MEDİNE oğlu, 24/10/1994 

ERGANİ doğumlu, DİYARBAKIR, ERGANİ, SALLICA 
mah/ köy nüfusunda kayıtlı. Aziziye Mahallesi Sümbül Sok. 
No: 51 İç Kapı No: 1 Ergani Ergani/DİYARBAKIR adresinde 
oturur.  

SUÇ : Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında 
Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme 

SUÇ TARİHİ : 02/05/2014 
ASIL KARAR TARİHİ : 07/10/2015 
HÜKÜM: 
1 - Sanık Umut USLU nun hırsızlık suçundan eylemine uyan TCK.nun 142/1-b maddesi 

gereğince sanığın takdiren 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,  
TCK nun 62/1 md.si uyarınca tayin edilen cezası 1/6 oranında indirilerek sanığın 1 yıl 8 

ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 
2 - Sanık Umut USLU nun konut dokunulmazlığını ihlal suçundan eylemine uyan 

TCK.nun 116/1 maddesi gereğince sanığın takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,  
TCK nun 62/1 md.si uyarınca tayin edilen cezası 1/6 oranında indirilerek sanığın 5 ay 

hapis cezası ile cezalandırılmasına, 
3 - Sanık Umut USLU nun mala zarar verme suçundan eylemine uyan TCK.nun 151/1 

maddesi gereğince sanığın takdiren 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,  
Sanığın yargılama sürecindeki pişmanlığı lehine takdiri indirim nedeni sayılarak TCK nun 

62/1 Md.si uyarınca tayin edilen cezası 1/6 oranında indirilerek sanığın 3 ay 10 gün hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, 

CMK.nun 272 ve 273 maddesi uyarınca bu karara karşı duruşmada bulunan tarafların 
yüzüne tefhiminden itibaren 7 gün, duruşmada bulunmayan taraflara tebliğden itibaren 7 gün 
içinde mahkememize verilecek dilekçe ve tutanağa geçirilmek üzere katibe beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay a temyiz yoluna başvurabilecekleri açıklanarak; 

Tarafların yokluğunda, CMK.nun 33. maddesine uygun olarak karar verildi. 
 3907 
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İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2007/1127 
Karar No : 2016/53 
Mühürde Sahtecilik, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 09/02/2016 tarihli ilamı ile 202/1, 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY 
HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c (altsoy 
hariç)-d-e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 
53/1-c) cezası ile cezalandırılan Ali ve Saffet oğlu, 28/02/1963 doğumlu, İstanbul, 
Gaziosmanpaşa, Yeni mah/köy nüfusuna kayıtlı ENGİN YILDIRIM tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 3944 

————— 
Esas No : 2013/136 
Karar No : 2015/532 
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

22/12/2015 tarihli ilamı ile 157/1, 157/1, 157/1, 157/1, 157/1, 157/1, 157/1 maddesi gereğince 1 
YIL 8 AY HAPİS, 1000 TL ADLİ PARA, 1 YIL 8 AY HAPİS, 1000 TL ADLİ PARA, 1 YIL 8 
AY HAPİS, 1000 TL ADLİ PARA, 1 YIL 8 AY HAPİS, 1000 TL ADLİ PARA, 1 YIL 8 AY 
HAPİS, 1000 TL ADLİ PARA, 1 YIL 8 AY HAPİS, 1000 TL ADLİ PARA, VELAYET HAK. 
VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE 
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a, c, d, e) cezası ile cezalandırılan 
Yaşar ve Makbule oğlu, 10.06.1968 doğumlu, Kütahya, Tavşanlı, Ulucami mah/köy nüfusuna 
kayıtlı SERVET ÇAĞLAYAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 3945 

—— • —— 
İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/41 
Karar No : 2015/443 
Karar Tarihi : 03/11/2015 
Müşteki : Mustafa Kılıç 
Sanıklar : 1 - Doğan Erseçenler, Şaban ve Hüsniye oğlu, 20/05/1975 Fatih doğumlu, 

İstanbul, Fatih, Turan mah/köy nüfusunda kayıtlı 
Suç : Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Herkesin Girebileceği Bir Yerde 

Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Mala Zarar Verme  
Suç Tarihi : 09/12/2014 
Yukarıda açık kimliği ve eylemleri yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık 

duruşma sonunda: 
Sanığın fiil ve hareketine uyan TCK 142/2-h, 35, maddeleri gereğince 
1 yıl 3 ay hapis, sanığın fiil ve hareketine uyan TCK 116/1, maddesi gereğince 
6 ay hapis, sanığın fiil ve hareketine uyan TCK 151/1 maddeleri gereğince 
4 ay hapis ve haklarında TCK 53 maddesinin 1’inci fıkrasının a, b, c, d, e maddelerinin 

uygulanmasına ilişkin verilen karar müşteki tüm aramalara rağmen bulunup karar tebliğ 
edilemediğinden, 

1 - 7201 sayılı tebligat kanununun 29 maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLAN EDİLMESİNE, 

2 - Hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yollarına başvurulmadığı 
takdirde resmen tebligat yapılmış sayılacağına ilan olunur. 3946 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 
YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletme Müdürlüğümüz 785-2 Komatsu kamyon ve WA 800 Lastikli Yükleyicide 

kullanılmak üzere (25 Kalem) Yedek Parça Temini İşi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/194497 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 
2 - İhale konusu malın:  
a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz 785-2 Komatsu kamyon ve WA 

800 Lastikli Yükleyicide kullanılmak üzere (25 Kalem) 
Yedek Parça Temini İşi  

b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 
3 - İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale (Kapalı Zarf) 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu  
c) Tarihi ve saati : 15/06/2016 Çarşamba günü saat 15:00 
d) Dosya no : 246-KÇLİ/2016-0332 
4 - İhaleye ait dökümanlar; 
Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

“Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 
2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 
Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler 15/06/2016 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 5136/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK). 
VAKFEDENLER: Abdulbasıt AĞIRMAN, Ahmet ÖZKAN, Ahmet Ruşen DÜNDAR, 

Barış ÖZYURTLU, Bayram TOMBUL, Bülent GÜMÜŞEL, Celil GÖÇER, Cem BOSTAN, 
Cengiz DULKADİR, Cevdet ERDÖL, Cumali KELEŞ, Durmuş Ali ÖÇGÜDER, Ebru KOÇAK, 
Emin TEKİN, Eyüp AKBAL, Hasan Basri AKTAN, Hasan ÇAĞIL, Hüseyin ÇELİK, Hüseyin 
GEZER, Hüseyin Kenan AKTAN, İbrahim YAVUZ, İsmail ÖNCEL, Kamil GÜDÜK, Mahmut 
TOKAÇ, Mehmet BOZKURT, Mehmet DOMAÇ, Mehmet Nihat YİNANÇ, Mehmet YİNANÇ, 
Metin ÖZDEMİR, Mevlüt BÜYÜKHELVACIGİL, Mustafa Muhammet GÜLTAK, Mustafa 
AYDINER, Mustafa BULUN, Mustafa KURUCA, Mücahit YILDIZ, Mücahit YİNANÇ, Necdet 
ÇAPA, Necdet ÜNÜVAR, Necip MERCAN, Nurhayati İNANÇ, Öznur, ÇALIK, Recep 
AKDAĞ, Sabahattin AYDIN, Sait YİNANÇ, Salih Kenan ŞAHİN, Sedat EROĞLU, Terlan 
YİNANÇ, Uğur GÜLAÇTI, Vahab DUTOĞLU, Zekeriya AVŞAR. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/05/2016 tarihinde kesinleşen 24/03/2016 
tarihli ve E: 2016/26, K: 2016/107 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplum sağlığını korumak, sağlık mesleklerini bilimsel ve sosyal 
alanlarda geliştirmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000,00 TL (Beşyüzbintürklirası) Nakit. 
YÖNETİM KURULU: Mahmut TOKAÇ, Mücahit YİNANÇ, Emin TEKİN. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5100/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Alpay Enerji A.Ş.’nin Konya ve Aksaray illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

AR/ALP/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğal gaz ile ilgili olarak 
ARİ/ALP/K/M31-a1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsat almak için 09.03.2016 tarihinde 
tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur. 5096/1-1 

————— 
Alpay Enerji A.Ş.’nin Konya ve Aksaray illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

AR/ALP/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğal gaz ile ilgili olarak 
ARİ/ALP/K/M31-a2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsat almak için 09.03.2016 tarihinde 
tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur. 5097/1-1 

————— 
Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Mardin ve Şırnak illeri 

dahilinde sahip bulunduğu AR/GYP/4968 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat 
sahasında yapılan petrol keşfine istinaden 16.06.2016 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 6/8 inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için 26.04.2016 ve bunu 
tamamlayan 13.05.2016 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5098/1-1 

————— 
Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şirketi’nin Diyarbakır il sınırları 

içerisinde sahip olduğu AR/TEM/5046 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının süresinin, ruhsat 
sahasında yapılan ham petrol keşfine istinaden 16.06.2016 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun 6/8’inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için müracaat ettiği Türk 
Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan 
olunur. 5145/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Sultançiftliği Mahallesi, F22D25A3B pafta, 11 ada 4 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediye Başkanlığınca 
tespit edilen Yapı Müteahhidi Ahsen İnşaat Nakliyat Hafriyat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315721955621); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü “Nihat BOZDAĞ”a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6676 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 5121/1/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-2A pafta, 9331 ada 6 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Akkurt İnşaat İnş. Taah. İnş. Malz. Tic. Dek. Nakl. Tic. San. Ltd. Şti.’nin Yetki 
Belgesi Numarasının (0026315726501457); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü “Sebahi AKKURT”a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl sü re ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6663 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/2/1-1 

————— 
İstanbul İli, Esenler İlçesi, Fatih Mah. 203. Sok. No: 38, 245DT3A pafta, 143 ada, 5 

no.’lu ve Kemer Mah., 913. Sok. No: 17, 245DT2B pafta, 390 ada, 23 no.’lu parseller üzerindeki 
yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Esenler Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Atar 
Kardeşler Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034311487093722); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, İptalin Yapı 
Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan Ergün ATAR’ın şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6629 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Sakarya İli, Erenler İlçesi, G24B24D1C pafta, - ada, 12995 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Erenler Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ay- Enka 
İnş. Turz. Nak. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0054315588086622); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, Şirket müdürü olan Kadir BALCI’ya ait 
yetki belgesi numarasının (0054110102448465) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi, şirket müdürleri 
Davut KALKAN’ın ve Kadir BALCI’nın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri 
halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6635 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/4/1-1 

————— 
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Aydınlar Mah., Yaver Sokak., No: 3, F22D25D2C pafta, 
243 ada, 2 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar 

Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy 
Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Bahattin ÇİLTEPE’nin Yetki Belge Numarasının 
(0034110310518720); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan 
tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6634 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/5/1-1 

————— 
Antalya İli, Kepez İlçesi, 025-A-10-A-3-A pafta, 27144 ada 04 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Bayramoğulları Metal İnş. Nak. Gıd. Oto. Tur. Beyaz Eş. Pet. Ür. Kuy. Sa. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin 
Yetki Belge Numarasının (0007315674963012); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, İptalin Yapı 
Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan Halil BAYGELDİ ve İsmail BAYGELDİ’nin şahış şirketi olarak İl 

Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 
verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6631 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21N-3B/21O-4A pafta, 15399 ada 

1 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi Dalgıç İnşaat ve Malzemeleri Turizm Ticaret ve San. Ltd. Şti.’nin Yetki 
Belgesi Numarasının (0026315618443722); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü “Turgay GÖR”e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl sü re ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6645 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/7/1-1 

————— 
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, 66KM-IVA pafta, 45507 ada 8 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi Enes Grup İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Emlak Oto Kuyumculuk Tekstil 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315387546303); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü “Muzaffer BOSTANCI”nın yetki belge numarasının (0006110008850466) 

3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl sü re ile iptal edilmesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6632 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/8/1-1 

————— 
Bursa İli , İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 79 Sok., No: 11, 85 pafta, 1373 ada, 92 

parsel ve Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 65 Sok., No: 30, 86 pafta, 1387 ada, 612 
no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 inci 
maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği İnegöl Belediyesince 
tespit edilen Yapı Müteahhidi Asil Kardeşler İzolasyon ve Yalıtım Malz. İnş. Mob. San. Tic. Ltd. 
Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0016315658084367); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan “Musa ASİL” ve “İsa ASİL”in şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve 
Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6630 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul ili, Esenler İlçesi, Ninehatun Mahallesi, 105 Sok., No: 9, 245DU4D pafta, 80 Ada 

9 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci 
maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Esenler Belediyesince 
tespit edilen Yapı Müteahhidi “Danışlar İnşaat Gıda Bilgisayar ve Elektrik Sanayi Ticaret 
Ltd.Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0034315619492340); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan “Aslan DANIŞ”ın yetki belge numarasının (0034110440575065) 1 

(bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) 
kayıtlarına işlenmesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6633 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/10/1-1 

————— 
Antalya İli, Finike İlçesi, 156 Ada 7 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Finike Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Kemal 
KARACA’nn Yetki Belge Numarasının (0007111893295413); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6637 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/11/1-1 

————— 
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, 386/3 pafta, 2704 ada, 19 no.’lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Zeytinburnu Belediyesince tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Mustafa KUYUCAKLIOĞLU’nun Yetki Belge Numarasının (0037111190202738); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6639 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/12/1-1 

————— 
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21-C-09-B-3-A pafta, 3490 ada 3 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi İsmail AKDAŞ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0016110129550248); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6682 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Esentepe Mahallesi, 11926 ada 4 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Kudret TOPAL’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110203738138); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6654 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/14/1-1 

————— 
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi, 65KM-IA pafta, 45623 ada 7 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi Ömer INGAV’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110165902365); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6689 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/15/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Tunalı Mahallesi, 21N-4D pafta, 590 ada 30 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Salih Ersin UYSAL’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026112298518657); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6636 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/16/1-1 

————— 
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mah. Çimenzar Sokak, No: 8-10, F22D25D2B 

pafta, 436 ada, 3 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar 
Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy 
Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Seyyar Kaya İnş. Gıd. Turz. Ltd. Şti.’nin Yetki 
Belgesi Numarasının (0034315306205211); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, İptalin Yapı 
Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
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Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 
iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Şirket müdürü olan Seyyar KAYA’nın şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat 
etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6641 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/17/1-1 

————— 
Yozgat İli, Kadışehri İlçesi, Gümüşdiğin Mahallesi, 135-a-05-a-3-d pafta, 115 ada, 2 

no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kadışehri Belediyesince tespit edilen 
Yapı Müteahhidi Tayip ÖZKARACAN’ın Yetki Belge Numarasının (0066111882398640); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, İptalin Yapı 
Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6638 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/18/1-1 

————— 
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Elvan Mahallesi, 08B-1A pafta, 46003 ada 6 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Y.Hisar İnşaat Dekorasyon Turizm Gıda Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315098298066); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü “Aydemir SOLAK”a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl sü re ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6690 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/19/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 21N-4D, 1077 ada 225 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Yücel KIRAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026112048090021); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6667 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  5121/20/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Adalet, Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii

Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Kalkınma, Orman ve Su İşleri ve Sağlık
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal

Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Yönetmelik

TEBLİĞ
— Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2008/1)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


