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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLARIN 

AKTÜERYAL DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2009 tarihli ve 27156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emekliliğe

Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü

fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Hizmet sunucusu, elektronik veri seti ve mali tablolarını elektronik ortam üzerinden

Müsteşarlığa gönderir. Aktüerya raporları ise, hizmet sunucusu tarafından yetki verilmiş aktüer

tarafından elektronik veya mobil imza ile imzalanmak suretiyle Müsteşarlığa iletilir. Müste-

şarlık, emeklilik taahhüt tipi, üye sayısı, taahhüt büyüklüğü vb. hususları dikkate alarak, söz

konusu bilgi ve belgelerin içeriği ile gönderim süre ve tarihlerini, hizmet sunucusunun aktüeryal

denetim açısından önemine göre belirler; gerekli görülmesi halinde söz konusu bilgi ve belge-

lerin gönderim sıklığını farklılaştırabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Aktüer, aktüerya raporunda kullanacağı varsayımları, Müsteşarlıkça belirlenen ak-

tüeryal prensipleri ve Ek-2’de belirtilen hususları gözönünde bulundurarak seçer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucuları listeye kayıtlarının yapıl-

ması için Ek-3’te yer alan bilgi ve belgelerle birlikte Müsteşarlığa yazılı bildirimde bulunur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Emeklilik planının sonlanması

MADDE 10/A – (1) Hizmet sunucusunun sunduğu emekliliğe yönelik taahhüdünün

sonlanması durumunda, taahhüt için tutulan varlıkların, plana ilişkin iç düzenlemeler de göz

önünde bulundurularak, üyelerin kazanılmış ve kazanılacak hakları oranında adil bir şekilde

dağıtılıp sonlanması esastır.

(2) Tasfiye veya emeklilik planının sonlanmasının kararlaştırıldığı durumlarda, yetkili

organlarınca konuyla ilgili kararın alınmasını müteakip üç ay içinde aşağıda yer alan belgeler

Müsteşarlığa gönderilerek, uygun görüşüne sunulur:

a) Sadece tanımlanmış fayda esaslı taahhüt planları için asgari içeriği Müsteşarlıkça

belirlenen aktüerya raporu, (Aktüerya raporu, hizmet sunucusu ile menfaat ilişkisi bulunan bir

aktüer tarafından düzenlenemez.)

b) Yetkili organca alınmış tasfiye veya emeklilik planının sonlanma kararının bir örneği,

c) Asgari içeriği Ek-4’te belirtilen iş planı,

ç) Son yıla ait mali tablolar.
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(3) İkinci fıkrada belirtilen belgelerin gönderimini müteakip 1 ay içinde Müsteşarlıkça

herhangi bir olumsuz geri bildirim almayan hizmet sunucusu, iş planı kapsamında sonlanma/tasfiye

işlemlerine başlar ve işlemlerin tamamlanmasını müteakip, sonucundan Müsteşarlığa bilgi ver-

mesinin ardından listeden kaydı silinir.

(4) Müsteşarlığa bu madde kapsamında başvuruda bulunan ve üçüncü fıkra kapsamında

herhangi bir olumsuz geri dönüş almayan hizmet sunucularından 7 nci madde kapsamında bilgi

ve belge talep edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in Aktüerya Raporu Asgari

İçeriği (Tanımlanmış Fayda Esaslı Emeklilik Planları) başlıklı bölümünün 4 üncü maddesi ile

8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Kullanılan aktüeryal değerleme yöntemi ve nedenleri. Emeklilik planının sonlan-

ması durumunda, varlıkların dağıtımında kullanılan prensip/izlenen yöntem ve nedenleri.”

“8. Yükümlülükler için ayrılmış varlıkların yapısı, bu varlıkların değerlemesine ve var-

lık yönetimi sürecine ilişkin değerlendirmeler ile son 3 yıl içinde varlıklardan sağlanan yatırım

gelirleri. (Yükümlülüklerine karşı varlık tahsis etmeyen emeklilik planları hariçtir.)”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’e aşağıdaki 6 ncı madde eklen-

miştir.

“6. Son yıla ait mali tablolar veya emeklilik planının mali büyüklüğünü gösterir bilgi

metni.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek-4 eklenmiştir.

“Ek-4

İş Planı Asgari İçeriği

1. Sonlanma için öngörülen süreç ve zaman çizelgesi.

2. Sonlanmanın öngörüldüğü tarih itibarıyla tahmin edilen, üyelere ödenecek toplam

tutar ve ödemelerin nasıl yapılacağı.

3. Duran varlıkların en son değerleme tarihi hususu ile tüm varlıkların nakde dönüştü-

rülme süreci hakkında detaylı bilgi.

4. Toplam üye sayısı.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/3/2009 27156

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/4/2011 27893
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Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Has-

taneler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel

Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve Ek 11 inci

maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Özel hastanelerde gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı bulunur. Ancak atıl

kapasiteye yol açılmaması bakımından Bakanlıkça, sağlık hizmet bölgelerine göre planlanan

hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı doğrultusunda, ellinin altında olmamak kaydıyla yüz yatağın

altında özel hastane açılmasına izin verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan  “Plan-

lama ve İstihdam Komisyonunca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Bakanlık tarafından ilan edilen kadrolardan, özel hastanenin bildireceği kadro iptal

edilmek ve alacağı kadro için belirlenen kriterlere uygun olmak kaydıyla, özel hastanenin kad-

rosu Bakanlıkça değiştirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Çalışanların işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve çalışma

belgesi iptal edilir. Ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilir, ancak yan dal

uzmanlığı bulunanlar Bakanlığın uygun görüşü ile anadalda başlatılabilir. Bakanlık yan dal de-

ğerlendirmesini her bir yan dal uzmanlık alanında, ülkedeki ve ildeki eğitim kurumlarının tıpta

uzmanlık eğitimini sağlayacak şekilde yan dal uzmanı bulunup bulunmadığı çerçevesinde ya-

par. Başlatılacak personel için mesul müdür tarafından personel çalışma belgesi düzenlenerek

müdürlüğe en geç beş iş günü içinde onaylatılır. Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü

personel başlayışlarında ise, öncelikle mesul müdür tarafından başlayacak personele çalışma

belgesi düzenlenerek müdürlüğe onaylatılır ve çalışma belgesi onaylandığı tarihten itibaren

personel hastanede çalışabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Özel hastaneler, faaliyet izin  belgelerinde  belirtilen yatak sayılarında Bakanlıktan

izin almaksızın arttırma, azaltma veya tür değişikliği yapamazlar ve faaliyet izin  belgelerinde

yazılı yatak sayısından fazla hasta yatıramazlar.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde

yer alan  “Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak” ibaresi “Bakanlıkça” olarak,

(b), (i), (o) ve (p) bendi ile (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve (l) bendinde yer alan  “kadro dışı geçici” ibaresi ile altıncı fıkrasında yer alan “Planlama ve

İstihdam Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Hasta yatağı ve yoğun bakım yataklarının arttırılmasına, uluslararası standartlar

ve ulusal sağlık hizmet sunum planlamaları çerçevesinde Bakanlıkça uygun bulunması halinde

izin verilebilir.”

“i)  Hekimlerin başka bir ildeki hastanede veya tıp merkezinde hizmet vermek istemeleri

halinde;

1) Hizmet verilecek hastanenin/tıp merkezinin tıbbi ve fiziki şartları ile personel özel-

liklerinin uygun olması,

2) Tedavi edilen hastaların sonraki bakım ve destek hizmetlerinin aksatılmaması,

3) Kadrolu çalıştıkları hastane ve hizmet sunacakları hastane/tıp merkezi ile olan söz-

leşmelerinde bu durumun açıkça belirtilmesi,

zorunludur. Bu durumda hizmet sunacakları hastane/tıp merkezinin bulunduğu İldeki

Müdürlükçe tabip adına ek-12’deki personel çalışma belgesi düzenlenir.”

“o) Birleşme talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren planlama kapsamındaki

özel sağlık kuruluşları ile özel hastaneler, aynı il sınırları içinde özel hastane bünyesinde bir-

leşebilir. Birleşme işlemi iki yıl içerisinde tamamlanır. Özel hastanenin bulunduğu il dışındaki

başka bir kuruluşla birleşmesi halinde ise Bakanlığa başvurulur. Bakanlık başvuruyu planlama

ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya

ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden daha az yo-

ğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise birleşerek

taşınmaya izin verilir ve birleşerek taşınma işlemi 65 inci maddenin dördüncü fıkrasında be-

lirlenen süre içerisinde tamamlanır. Birleşme işlemi tamamlanan özel sağlık kuruluşları tekrar

ayrılma talebinde bulunamaz.”

“p) Özel hastane bulunduğu il içerisinde başka bir yere taşınabilir. Özel hastanenin bu-

lunduğu il dışına taşınması için Bakanlığa başvurulur. Bakanlık başvuruyu, planlama ilkeleri

çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde ve-

rilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu

bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşın-

masına izin verilir.”

“1)  Özel hastanelerde çalışan tabip ve diş tabipleri, 1219 sayılı Kanunun 12 nci mad-

desine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki birden daha fazla özel

sağlık kuruluşunda çalışabilir. Diğer sağlık çalışanları ise planlama kapsamındaki en fazla bir

özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilir.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“11/6/2009 tarihi itibariyle Bakanlığa başvuru yapmış olmak kaydıyla, 15/2/2008 tarihi

öncesinde parsel imar planlarında sağlık alanına çevrilmiş veya çevrilme işlemleri başlatılmış

ve ilgili belediyeden hastane yapı ruhsatı alarak hastane inşaatına başlamış olanlardan, geçici

7 nci maddedeki muafiyetler de dikkate alınarak yapılacak proje incelemesine göre bu Yönet-

meliğe uygun bulunanların ön izin işlemleri başlatılır. Hizmet verilecek uzmanlık dalları ve

kapasiteleri planlama ilkeleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenir.

Bakanlıkça özel hastane açma ön izni verilenler, ön izne esas projelerindeki kapasite-

leriyle sınırlı olmak ve üçüncü fıkrada öngörülen sürelerde ruhsatname almak kaydıyla aynı il

içerisinde bu Yönetmeliğe uygun başka bir alana Bakanlığın uygun görmesi durumunda ön iz-

nini taşıyabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer

alan “Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ölüm durumunda yapılacak işler

EK MADDE 11 – Ölenin ailesi veya kanuni yakınları cenazelerini almak isterlerse,

cenaze kendilerine imza karşılığı teslim edilir. Ölenin ailesi veya kanuni yakınlarının cenazeyi

almak istememeleri veya defin işleminin hastane tarafından yapılmasını istemeleri durumunda

ise hastane tarafından il/ilçe belediyesine gerekli müracaat yapılarak belediye tarafından defni

sağlanır.

Ölü doğan veya canlı doğan fakat daha sonra ölen bebeklerin ailesi veya yakınları ce-

nazelerini almak isterlerse ilgililere, hastanece temin edilen, içinde cenazeyi sabitleyecek bir

düzeneğin bulunduğu portatif bebek taşıyıcı veya tabut içerisinde ve imza karşılığı teslim edilir.

Medeni kanun hükümlerine göre kişilik kazanmamış ölü doğan çocuklar düşük mah-

sulleri ve ampute edilmiş organlar adli sakınca bulunmadığı ve aileleri tarafından, plasentalar

ise tıbbi maksatlarla kullanılmak üzere ilgililerce alınmadıkları takdirde gömülür veya tesisatı

olan hastanelerde fenni şekilde yok edilir. Bu takdirde olay bir tutanakla saptanır.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki ek-2 sayılı “Özel Hastane Müeyyide For-

mu”nun 18 inci satırında yer alan “j” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı forma aşağıdaki

28 inci satır eklenmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI 
TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/9/2014 tarihli ve 29135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üremeye
Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetme-
liğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birleşme talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren müstakil merkezler,
aynı il sınırları içinde özel hastane bünyesinde birleşebilir. İl içerisindeki birleşme talepleri
Müdürlükçe sonuçlandırılır ve Bakanlığa bilgi verilir. İl dışındaki özel hastane ile birleşme ta-
lebi veya il dışına taşınma talebi için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Türkiye’de Özellikli Plan-
lama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Rehberinde belirlenen ilkeler çerçevesinde, hizmet sunumu
için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve
tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeler öncelikle dikkate alınarak değerlendirilir.
Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça birleşmeye veya taşınmaya izin verilir. Birleşme veya
taşınma işlemi iki yıl içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde müstakil merkez, faaliyetine
mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini durdurabilir. Bu durumda Müdürlüğe teb-
ligat adresi bildirerek kuruluş binasını boşaltabilir. Birleşme işlemi tamamlanan müstakil mer-
kez tekrar ayrılma talebinde bulunamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı 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 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinin (1) numa-
ralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “, bunlardan bakmakla yü-
kümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca” ibaresi “ile” olarak değiştirilmiş,
(d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent, maddenin yedinci fıkrasının (d) bendinin
sonuna ise “ile polis naspedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine
tabi tutulan adaylar,” ibaresi eklenmiştir.

“1) Harp malulleri ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağ-
lanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağ-
lanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya
başlayanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır, ancak uzun
vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri hâlinde bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi
takip eden aybaşından itibaren haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/9/2014 29135
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“e) Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde aynı gerçek kişi yanında
ayda on gün ve daha fazla çalışanlar hakkında uzun vadeli, kısa vadeli sigorta ve genel sağlık
sigortası hükümleri, on günden az çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası,
istekleri halinde uzun vadeli sigorta hükümleri ile genel sağlık sigortası hükümleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (d) bendine “Türkiye’ye” ibaresinden sonra gelmek
üzere “üç ayı geçmemek üzere” ibaresi, (j) bendinden sonra gelmek üzere ise aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“k) Harp malulleri ile 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 5434
sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre va-
zife malullüğü aylığı veya iş kazası ya da meslek hastalığı sebebiyle gelir bağlanmış olanlar
dışında, aylığı ya da geliri kesilmeksizin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında çalışanlar,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir
vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla baş-
lar ve vergi mükellefinin işe başlamaya ilişkin yoklama dahil tüm işlemlerinin gerçekleştirildiği
veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununca vergi incelemeye yetkili olanlarca düzenlenen raporların
ya da vergi mükellefiyeti tesisi ile ilgili mahkeme kararının uygulanmak üzere ilgili vergi dairesine
gönderildiği tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere, vergi mükellefiyeti işlemlerinin tekem-
mül ettirildiği tarihten (vergi mükellefiyeti işlemlerinin tamamlanması akabinde, vergi daire-
since bilgisayar sistemine girildiği tarih) itibaren vergi dairelerince,”

“(7) Bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen
işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına “on gün içinde Kuruma” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “e-sigorta yoluyla” ibaresi eklenmiştir. 

“a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir
vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin sona erdiği tarih itibarıyla
sona erer ve vergi mükellefinin işi terke ilişkin yoklama veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununca
vergi incelemeye yetkili olanlarca düzenlenen raporların ya da vergi mükellefiyetinin sonlan-
dırılmasıyla ilgili mahkeme kararının uygulanması da dahil tüm işlemlerinin vergi dairesince
iki ayı geçmemek üzere tekemmül ettirildiği tarihten (vergi mükellefinin işi terk işlemlerinin,
tamamlanması akabinde, bilgisayar sistemine girildiği tarih) itibaren vergi dairelerince ve si-
gortalılarca,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“ç) İşe giriş bildirgesi verilmediği halde sicilsiz tahakkuk komisyonunca, sigorta prim
bordrosunda yer alan çalışmaları hizmet olarak sayılanlar ile işe giriş bildirgesi verilmediği
halde başkasına ait sigorta sicil numarasında kayıtlı hizmetleri kabul edilenlerden,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “isteğe bağlı sigortaya devam eden” ibaresi “primini
kendi ödeyen” olarak değiştirilmiştir.
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“(2) Hizmet kayıtları, sigortalıların zorunlu sigorta kapsamındaki çalışmaları, yurt içi
ve yurt dışı hizmet borçlanmaları, primini kendi ödeyen sigortalılara ait giriş ve çıkış tarihleri,
prim ödeme gün sayıları, prime esas kazançlar ve diğer bilgileri kapsar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Sigortalı ve hak sahiplerine gelir veya aylık bağlanmadan önce hizmet kayıtları güncellenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) İşverenlerin Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verdikleri işyerlerinde ilk defa si-

gortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigor-
talılardan hizmet akdi sona erenlerin söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden
onuncu güne kadar verilen işten ayrılış bildirgeleri yasal sürede verilmiş sayılır.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin on altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(16) Vazife malullüğü aylığı almakta olanların bu aylıkları, Kanunun 5 inci maddesinin
(c) bendi hükmü saklı kalmak suretiyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
(c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde kesilir. Bunlardan Ka-
nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya
başlayanların aylıkları ise yazılı istekleri halinde kesilir. Ancak; harp malullüğü, 2330 sayılı
Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar
ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında meydana gelen olaylar neticesinde malûl
olan ve kendilerine vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlamaları ha-
linde aylıkları kesilmez. Ayrıca, harp malulleri ile 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun
hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun
56 ncı maddesine göre vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek
çalışmaya devam edenlere görevden ayrılmalarına ve başkaca bir müracaata gerek kalmaksızın
sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık
bağlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde
yer alan, “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit” ibaresi “3/8/2013
tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “baş-
kasının sürekli bakımına muhtaçlık durumları” ibaresi “başka birinin sürekli bakımına muhtaç
derecede ağır engelli olup olmadıkları” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde yer
alan “bendinin 4 numaralı alt” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki
bent eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “veya işyerini kapatarak” ibaresi yürürlükten kaldı-
rılmış, aynı fıkraya birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“ç) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya baş-
layanlardan aylıklarının kesilmesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıkları, talep tarihini
takip eden aybaşından itibaren kesilir.”
“Ancak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya baş-
layanlar için işten ayrılma koşulu aranmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar
ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamındakilerden, vazife veya harp malullüğü ile
2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerek-
tiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanmış olan-
lardan ölenlerin anne ve babalarına, Kanunun 56 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanunun mülga
77 nci maddesinin (a) ve (b)  fıkraları ile mülga 92 nci maddesinde sayılan haller hariç olmak
kaydıyla herhangi bir şart aranmaksızın aylık bağlanır. Bağlanacak bu aylık, diğer dul ve ye-
timlere bağlanacak aylığın oranını etkilemez ve bu kapsamda bağlanan aylıklar en geç öde-
menin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içinde Hazineden tahsil edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent-
ler, on birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“c) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılardan daha önce Kanunun 4 üncü maddesi kapsa-
mında sigortalılığı bulunmayanların borçlanılacak süreleri Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine, Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalılığı bulunanların ise en
son sigortalı olduğu kapsama göre,

ç) Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında zorunlu sigortalılığı sona erdikten sonra isteğe
bağlı sigortaya prim ödeyenlerden sigortalılığı sona erdikten sonra Kanunun 41 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerine göre borçlandırılan süreler Ka-
nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre,

d) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tabi sigortalıların borçlanma
statüsü 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre, ”
“Borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık bağlanmış olanların ödedikleri borçlanma
tutarı ile sigortalıların vefatından önce yapmış olduğu borçlanmalara ilişkin borçlanma tutarları
hak sahiplerine iade edilmez.”

“(12) Borçlanma gün sayısının ilgili aylara mal edilmesinde borçlanması ayın ilk gü-
nünde başlayanlar için ay 30 gün, borçlanması ayın ilk günü dışında başlayanların borçlanma
gün sayısı ise ait olduğu ayın kaç gün olduğuna bakılarak hesaplanır.

(13) Kanunun 41 inci maddesi gereğince, sigortalılar ya da hak sahiplerinin borçlanılan
sürelerin bir kısmını ödemeleri halinde hizmet süresi borçlanılan sürenin sonundan başına
doğru hesaplanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Taah-
hütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak” ibaresi, “Taahhütlü, iadeli taahhütlü,
acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “ta-
ahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak” ibaresi , “taahhütlü, iadeli taahhütlü,
acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile” şeklinde değiştirilmiştir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurum Sağlık Kurulunca ihtiyaç duyulan veya Kurum Sağlık Kurullarınca verilen
kararlara sigortalı ve hak sahiplerinin itirazları veya sigortalı ve hak sahipleri dışında bu ka-
rarlara yapılan itiraz, ihbar ve şikayetler ile Kurumca yürütülen denetim ve soruşturma kapsa-
mında kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin kontrol muayeneleri Çalışma Gücü ve Meslekte Ka-
zanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine, uzun vadeli sigortalı kollarına ilişkin
kontrol muayeneleri ise Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine göre düzenlenmiş yeni tarihli
sağlık kurulu raporu ve daha önce Kurum tarafından verilmiş kararlara ilişkin tüm belgelerin
birlikte değerlendirilmesi ile yapılır.” 
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“(3) Kurum Sağlık Kurullarınca; kontrol muayenesi sonucunda düzenlenmiş yeni tarihli
sağlık kurulu raporunun değerlendirilmesi sonucu gerekli görülen hâllerde, ek bilgi belge ve/veya
yeniden muayenesiyle düzenlenecek rapor/sağlık kurulu raporu istenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına “verilmesi,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “hizmet kayıtlarının oluşturulması,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere çalışmak
üzere götürülen Türk işçiler için isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulandığından Kanunun 82 nci
maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla,
sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi alınır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin altıncı fıkrasındaki “kazanç alt
sınırının” ibaresi “kazancın” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen sigortalıların, ay içinde
30 günden az çalışan veya Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında isteğe bağlı
sigorta primi ödeyen sigortalıların ve Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamındaki sigortalıların prime esas kazancıyla ilgili beyanı, beyanın yapıldığı tarihteki
aydan başlanılarak dikkate alınır ve yapılmış olan bu beyan değiştirilmediği sürece sonraki ay-
lar için de yapılmış sayılır. Beyanda bulunmayan veya beyanları Kanunun 82 nci maddesine
göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının altında kalan sigortalının
aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katıdır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.
“Prime esas kazanç beyanı ay içinde bir kez verilebilir. Aynı ay içinde başlatılan yeniden si-
gortalılık hali hariç olmak üzere, sigortalılık süresi sona erdikten sonra beyanın geçerliliği or-
tadan kalkar. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı ol-
duğu sonradan anlaşılan ve tescil işlemleri sonradan geriye yönelik olarak yapılan sigortalıların
prime esas kazançları, tescil işlemlerine ilişkin bildirimin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde
beyanda bulunulması ve beyanın 1/10/2008 ve sonraki sürelere ilişkin olması şartıyla kabul
edilir.”

“c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sa-
yılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde yukarıda belirtilen esas-
lara göre tek beyanda bulunulur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre
toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde; 

1) Toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farkla-
rına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin
imzalandığı tarihi,

2) Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen üc-
ret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin ise işverenin,
toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olan sendikaya üye
olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının taraf sendikaya tebliğ edildiği tarihi, işverenin
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herhangi bir sendikaya üye olmamakla birlikte, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Ha-
kem Kurulu kararının tarafı olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının işverene tebliğ
edildiği tarihi,

3) İşveren ile işyeri sigortalıları arasında akdedilen ve uygulanan iş sözleşmesinin mah-
kemelerce anılan Kanuna aykırı bulunması ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin  uygulanmasına
karar verilmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farklarına ilişkin düzenlen-
mesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, mahkeme kararının işverene tebliğ edildiği
tarihi,”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre
toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde; 

1) Toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farkla-
rına ilişkin sigorta priminin toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,

2) Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen üc-
ret farklarına ilişkin sigorta priminin ise işverenin, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek
Hakem Kurulu kararının tarafı olan sendikaya üye olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu ka-
rarının taraf sendikaya tebliğ edildiği tarihi, işverenin herhangi bir sendikaya üye olmamakla
birlikte, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olması ha-
linde, Yüksek Hakem Kurulu kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,

3) İşveren ile işyeri sigortalıları arasında akdedilen ve uygulanan iş sözleşmesinin mah-
kemelerce anılan Kanuna aykırı bulunarak toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanması ne-
deniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin sigorta priminin mah-
keme kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli olmayan ve devamlı işyerlerinden
yapılan ihale konusu işler için kimlerin çalıştığının ihale makamınca Kuruma bildirilmesi ha-
linde araştırma işleminde sadece bu kişilerin kazançları Kuruma bildirilmiş kazanç tutarı olarak
dikkate alınır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin dördüncü fıkrasına “anlaşılması
halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili
Tebliğde yer alan yapı sınıfı ve grubu esas alınır, işverenin itirazı durumunda” ibaresi eklenmiş
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve
ihale konusu olmayan bina; tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde araştırma
işlemi yapılmaz.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına “bildirilmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere
“veya tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunul-
mamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerlerinde, işin başlangıç ve
bitiş tarihleri, ilgili idarelerden alınacak belgelerle tespit edilerek işin yürütümü için gerekli
olan asgari işçilik miktarının tespitine ilişkin araştırma işlemi ünitece yapılır. Ünitelerce bu ni-
telikteki işyerlerinde yapılan araştırma işleminde esas alınan asgari işçilik oranında eksiltme
yapılmaz. İhale konusu ve özel nitelikteki inşaat işlerinde hangi hallerde ünitece araştırma iş-
lemi yapılacağı Kurumca belirlenir.”
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“(4) Ünitece hesaplanan borca işverence faturalı işçilik ödemeleri veya başka nedenlerle
itiraz edilmesi halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme
yapılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, yedinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü cümlesinin
başına “Tespit edilen itibari hizmet sürelerinin tamamı,” ibaresi eklenmiş, sekizinci fıkrasının
birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci cümlesinin başına “Aralık ayından önce
görevinden ayrılanların itibari hizmet sürelerine ait prim belgesi, yılın son ayı beklenilmeden”
ibaresi eklenmiştir.

“(5) İşverenlerce, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalılar için, örneği Ek-9’da bulunan aylık prim ve hizmet belgesiyle çalışmanın olduğu
yılın son ayında tespit edilerek internet veya elektronik ortamda bildirilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 124 – (1) Adi posta veya Kuruma doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde,

başvuru veya bildirimin Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taah-
hütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile yapılan başvuru ve bildirimlerde
ise başvuru veya bildirimin postaya veya kargoya verildiği tarih; başvuru veya bildirim tarihi
olarak kabul edilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Bu madde kapsamındaki sigortalılar, her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna
kadar Kuruma öderler. Yasal süresi içinde ödenmeyen primlere Kanunun 89 uncu maddesi ge-
reğince ödenme tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır. Ödeme süresinin
son gününün resmi tatile rastlaması halinde, prim tutarları izleyen ilk iş günü içinde Kuruma
ödenir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Bu madde kapsamındaki sigortalılar, her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna
kadar Kuruma öderler. Yasal süresi içinde ödenmeyen primlere Kanunun 89 uncu maddesi ge-
reğince ödenme tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır. Ödeme süresinin
son gününün resmi tatile rastlaması halinde, prim tutarları izleyen ilk iş günü içinde Kuruma
ödenir. Bu madde kapsamındaki sigortalıları çalıştıranlar sigortalıların işe başlama ve işten ay-
rılışlarını sigortalı işe başlama ve işten ayrılış tarihinden itibaren bir ay içinde Kurumca belir-
lenecek yöntemle bildirmekle yükümlüdür.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar
EK MADDE 3 – (1) Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından ça-

lıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma
gün sayısı 10 günden az olanlar için ise, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlarca
82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının %2’si oranında iş kazası
ve meslek hastalığı sigortası primi ödenir. Bu kişiler hakkında hastalık sigortası hükümleri uy-
gulanmaz. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. 

(2) Sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan
yararlanabilmesi için iş kazasının olduğu, meslek hastalığının ise öğrenildiği tarihten itibaren
en az on gün önce sigortalılığının tescil edilmiş ve sona ermemiş olması, bu Kanuna göre iş
kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli
iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için
ise prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.
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(3) İş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin; kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma
ise kazadan sonraki en geç 3 iş günü içerisinde yanlarında çalıştıkları kişiler tarafından bildi-
rilmesi, bildirimin yanlarında çalıştıkları kişiler tarafından yapılmaması durumunda ise kendi-
lerince Kuruma aynı süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Ancak bu kapsamdaki sigortalı-
ları çalıştıranlar bu Kanun uygulamasında işveren sayılmadığından bu sigortalılar ile ilgili iş
kazası ve meslek hastalığı olaylarında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri
uygulanmaz.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin geçici 15 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan
“bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde veya mecburi hizmetlerini ta-
mamlayacakları tarihten itibaren üç ay içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) 28/2/1997 ve 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre
almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erenlerden, haklarında verilmiş di-
siplin cezaları 8/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Kanun veya 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Ka-
nun uyarınca bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların başvuru için herhangi bir süre sınırı
olmaksızın 11/9/2014 tarihinden itibaren Kuruma başvurmaları halinde memuriyetlerinin sona
erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak
sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin kesenek ve ku-
rum karşılığı toplamları, görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerine hizmet olarak
sayılacak sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim du-
rumları itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesindeki yükselebile-
cekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece ve kademeleriyle başvuru tarihinde
uygulanmakta olan katsayılar esas alınarak belirlenecek emekli keseneğine esas aylık tutarları
üzerinden Kurum tarafından hesaplanarak halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son
çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilir ve söz konusu tutarlar bu idareler tarafından üç
ay içerisinde Kuruma defaten ödenir. Haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile
4455 sayılı Kanun veya 5525 sayılı Kanun uyarınca ortadan kaldırılmış olanlardan memuri-
yetten çıkarılmış oldukları kuruma yeniden atanmak üzere başvuranların, bu başvurularının il-
gili kurumların kayıtlarına geçtiği tarihten başlayarak bu kurumlara atamalarının yapılıp ken-
dilerine tebliğ edildiği tarihe kadar olan dönem içerisindeki uzun vadeli sigorta kollarına tabi
olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış süreleri hakkında ise derece
yükselmesi ve kademe ilerlemeleri saklı kalmak kaydıyla, haklarında bu fıkrada belirtilen esas-
lara göre işlem yapılır. 6495 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca Kanunun geçici 4 üncü
maddesinin on yedinci fıkrası uyarınca borçlandırılarak borcun tamamını veya bir kısmını öde-
yenlerin ödemiş oldukları tutarların iadesini istemeleri halinde, geçici 44 üncü madde kapsa-
mında hesaplanan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarları halen çalıştıkları veya kamu
görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilir ve bildirimi takip eden altı
ay içerisinde Kuruma defaten ödenir. Bu süre içinde ödenmezse gecikme zammı ile birlikte
ödenmesi şartıyla daha önce yatırmış oldukları tutarların kamu idaresince yatırılan kısmı si-
gortalılara faizsiz olarak iade edilir. Bu kapsamda borçlanılan süreler kazanılmış hak aylığı ve
emeklilik keseneğine esas aylığın tespitinde değerlendirilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin geçici 18 inci maddesinin birinci fıkrasına “çalışmaya
devam edenler hakkında” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş,
ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç)
bendinde “malullüğü aylığı almakta iken” ibaresinden sonra gelen “bu” ibaresi ile aynı fıkrada
yer alan “ve (b)” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“c) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı
Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı
Kanunun 56 ve mülga 64 üncü maddelerine göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; Kanunun
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan Kanuna tabi çalışmaya
başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın Kanunun 5 inci maddesinin
(c) bendi hükümleri uygulanır.”

“(6) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten önce ya da sonra malullük, yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar hakkında 29/2/2016 tarihi
itibarıyla sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından Kanunla yürürlükten kaldırılan
ilgili kanun hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkra-
sının (n) bendi veya 30 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce iştirakçi olup, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ya da sonra 5434
sayılı Kanun hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlardan 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar hakkında 29/2/2016 tarihi itibarıyla, sosyal güvenlik
destek primine ilişkin hükümler uygulanmaksızın ve genel sağlık sigortası primi alınmaksızın
iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri ile yazılı talepleri halinde uzun vadeli sigorta
kolları hükümleri uygulanır.” 

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“25/8/2011 tarihine kadar talepte bulunması kaydıyla,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
“İşverenlerin ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı prim oranı 
GEÇİCİ MADDE 32 – (1) 1/10/2008 tarihinden önce 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı

Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olan işyerleri için uygulanmakta olan iş kazası
ve meslek hastalıkları sigortaları prim oranı 1/10/2008 tarihinden 2013 Eylül ayı başına kadar
geçerli olmak üzere 0,5 puan düşürülerek uygulanır.

1/3/2011 tarihinden önce beyanı bulunmayan 5 inci maddenin (g) bendi kapsamındaki
isteğe bağlı sigortalılar

GEÇİCİ MADDE 33 – (1) 1/3/2011 tarihinden önce Kanunun 5 inci maddesinin (g)
bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olup Kuruma prime esas kazanç beyanı vermeyen si-
gortalıların prim ödemeleri beyan kabul edilir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan; EK-4, EK-5, EK-5 AÇIKLAMA-
LAR, EK-6/A, EK-6/A AÇIKLAMALAR, EK-9 AÇIKLAMALAR, EK-9/A, EK-9/A AÇIK-
LAMALAR, EK-9/A-1, EK-9/A-1 AÇIKLAMALAR, EK-9/B AÇIKLAMALAR, EK-9/B-1
AÇIKLAMALAR ekte gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 37 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci maddesi ile değiştirilen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu mad-

desinin üçüncü fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi Ağustos 2013 ödeme döneminden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 4 üncü maddesi ile Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) ben-
dinde yapılan değişiklik 1/8/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,  

c) 9 uncu maddesi ile değiştirilen Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin on altıncı fıkrasının
ikinci cümlesi 29/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri
Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,
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ç) 11 inci maddesi ile Yönetmeliğin 55 inci maddesinde yapılan değişiklik 11/9/2014
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 12 nci maddesi ile Yönetmeliğin 57 nci maddesinde yapılan düzenlemeler ve 13 üncü
maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 58 inci maddesi 29/2/2016 tarihinden geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde,

e) 14 üncü maddesi ile değiştirilen Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası-
nın birinci cümlesi Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,

f) 20 nci maddesi ile Yönetmeliğin 97 nci maddesine eklenen yedinci fıkra 1/3/2011
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

g) 22 nci maddesi ile Yönetmeliğin 102 nci maddesinde yer alan altıncı fıkranın (a)
bendini değiştiren hükümler 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

ğ) 23 üncü maddesi ile Yönetmeliğin 108 inci maddesinde yer alan beşinci fıkranın (a)
bendini değiştiren hükümler 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

h) 33 üncü maddesi ile Yönetmeliğin geçici 18 inci maddesinin; birinci fıkrasına ekle-
nen ibare, ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılan (b) bendi ve (ç) bendinin yürürlükten kaldı-
rılan ibareleri ile altıncı fıkrası 29/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ikinci fıkrasının değiştirilen (c) bendi ise Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde, 

ı) 35 inci maddesi ile eklenen geçici 32 nci madde 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde,

i) Eki ile değiştirilen Ek-9 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ AÇIKLAMALAR
kısmı 23/4/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 38 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 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

9- 29/5/2016 29726
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Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Savunma
Sanayii Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“d) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadro sayısı ve sınıfı, öğrenim dal-

ları ve kontenjanları, KPSS puan türleri ve taban puanları, yabancı dil puanı, puan sıralamasına
göre çağrılacak aday sayısı ile son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda is-
tenecek belge ve beyanlar, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, sınavın
yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve
ayrıca Müsteşarlık ile Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde duyurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “KPDS” ibaresi “YDS” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğini 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Sınavın; tarihi, saati ve yeri Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilir. Bu husus
adayların elektronik yazışma adreslerine ayrıca bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Komisyon, Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği müsteşar yardımcısı baş-
kanlığında beş asıl ve asıl üye sayısını geçmemek üzere yedek üyeden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilir,
asıl ve yedek listelerde yer alan adayların elektronik yazışma adreslerine ayrıca bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Adaylıkta geçen süre dâhil, iki fiili hizmet yılını (aylıksız izin, toplamda üç ayı
aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere) tamamlayan uzman yardımcısı, tez listesinde
yer alan konular arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre belirler, uzmanlık tez konularını
ve savunma sanayii uzmanları arasından veya hazırlanacak tez konusunda uzman bir tez da-
nışmanını belirleyerek birim amirine bildirir. Uzmanlık tez konusunun ve tez danışmanlarının,
birim amirleri ve bağlı oldukları müsteşar yardımcısı tarafından uygun görülmeleri esastır. Uy-
gun görülen tez konusu ve tez danışmanı birim amiri tarafından PEDB’ye bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Kurul, Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlı-
ğında beş asil ve asil üye sayısını geçmemek üzere yedek üyeden oluşur. Personel ve Eğitim
Daire Başkanı ile yeterlik sınavına girecek olan uzman yardımcısının birim amiri kurulun doğal
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(asıl) üyesi olup, diğer üyeler Müsteşar tarafından birim amirleri ve uzmanlar ile gerektiğinde
yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilir. Birim amiri aynı zamanda kurulun
üyesi ise yedek üyeler Müsteşarlık onayındaki sıralamaya göre kurulda görevlendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeterlik sınavı, yeterlik sınav kurulu tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek bir ta-

rihte yazılı ve/veya sözlü şekilde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Müsteşarlığın görev alanına giren ve sınavdan en az bir ay önce ilan

edilen konulardan yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Müsteşarlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi

kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman

kadrolarına atanabilmeleri, yeterlik sınav tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren

en geç iki yıl içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği

bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye

sahip olma şartına bağlıdır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşar yürütür.

—— • ——

TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/39

İşyeri : Sabo Süspansiyon Sistemleri Makine San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Cad. No:14 Nilüfer/BURSA

SGK Sicil No : 1265136.016

Tespiti İsteyen : Petrol-İş Sendikası 

İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Sabo Süspansiyon Sistemleri

Makine San. ve Tic. A.Ş. işyerinde motorlu kara taşıtları için roll körük, servis körüğü, komple

körük, katlı körük ve kabin körüğü imalatı yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yö-

netmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Sabo Süspansiyon Sistemleri Makine San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen iş-

lerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve

yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-

leşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/4/2012 28267
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/40

İşyeri : Kırcılar Deri Kürk ve Giyim San. A.Ş.

Reyhan Mah. Haşim İşcan Cad. No:4 Giriş Kat Defacto Mağaza İçi

Osmangazi/BURSA

SGK Sicil No : 1166488.016

Tespiti İsteyen : Deriteks Sendikası 

İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Kırcılar Deri Kürk ve Giyim

San. A.Ş. işyerinde deriden ve kürklü deriden imal edilmiş giyim eşyalarının perakende satış

işinin yapıldığı ayrıca çalışan işçinin satış görevlisi olarak çalıştığı, bu nedenle yapılan işlerin

İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda

yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Kırcılar Deri Kürk ve Giyim San. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle

İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdi-

ğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş

Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ 

YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük

yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümle-

rine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme

zammı alacaklarının 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılma-

sına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belir-

lemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasına dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alacak: 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer

kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre

gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme

zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezalarını,
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b) Gümrüklenmiş değer: İthal eşyası için eşyanın Uluslararası Kıymet Sözleşmesine

göre belirlenecek CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti

ile gümrük vergileri toplamını,

c) Kanun: 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

İlişkin Kanunu,

ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği

31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını,

1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014

tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını,

ifade eder.

(2) Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara 2016 yılı Ağustos ayı için uygulan-

ması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, 2016 yılı Temmuz ayı için belirlenen

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır. 

Kesinleşmiş alacaklar

MADDE 4 – (1) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan

ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 19/8/2016 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil)

kesinleşen;

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan güm-

rük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme

zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 19/8/2016 tarihine  kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oran-

ları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması

hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz,

gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 19/8/2016 tarihinden  önce

ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve

4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük

vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326

sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının

%50’sinin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan

%50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u

ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı

gibi fer’i amme alacakları yerine 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas

alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla

cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i

amme alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.

(2) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında

birinci fıkranın (a) bendi hükmü uygulanır.  

(3) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların

yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları

şarttır.
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(4) Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, 19/8/2016 tarihi itibarıyla yargı kararı

ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükel-

leflerce Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da

bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat

yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımlandığı tarih kabul edilir. Bu kap-

samda yapılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de

vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları

MADDE 5 – (1) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan

ve 19/8/2016 tarihi itibarıyla;

a) İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geç-

memiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; gümrük vergilerinin % 50’si ile, 

b) Bu  tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 19/8/2016 tarihine

kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerinin ka-

lan % 50’si ile faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen idari para ce-

zalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(2) 19/8/2016 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş

ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar

hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

İtiraz veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar 

MADDE 6 – (1) 19/8/2016 tarihi itibarıyla ilgisine göre itiraz/istinaf veya temyiz sü-

releri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi

geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuk-

larda, bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde, 19/8/2016 tarihi itibarıyla ta-

hakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.

(2) 19/8/2016 tarihinden önce verilmiş en son kararın;

a) Terkine ilişkin karar olması hâlinde, ilk tahakkuka esas alınan gümrük vergilerinin

% 20’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 19/8/2016 tarihine

kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen

süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, gümrük vergilerinin kalan % 80’inin, faiz, gecikme

faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde, tasdik edilen gümrük vergi-

lerinin tamamı, terkin edilen gümrük vergilerinin %20’si ile bu tutarlara ilişkin faiz, gecikme

faizi ve gecikme zammı yerine 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas

alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla,

terkin edilen gümrük vergilerinin kalan %80’i, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak

aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir. Ancak, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde Teb-

liğin 5 inci maddesi hükmü, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde ise onanan

kısım için bu fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için 5 inci madde hükmü uygulanır.

25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 183



Kesinleşmemiş idari para cezaları 
MADDE 7 – (1) 19/8/2016 tarihi itibarıyla sadece gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari

para cezalarına ilişkin dava açılmış olması hâlinde;
a) Asla bağlı cezaların, gümrük vergilerinin 19/8/2016 tarihinden önce ödenmiş olması

veya  Tebliğin 4 üncü maddesine ilişkin olarak Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi
şartıyla tamamının,      

b) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından
5 inci maddede belirtilen safhada olanlarda cezanın %25’inin, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının;
(a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %10’unun, (b) bendinde belirtilen safhada
bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %50’sinin, terkin edilen cezanın %10’unun Kanunda
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

c) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına
ilişkin verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %25’inin, kısmen onama
kısmen bozma kararı olması hâlinde, onanan kısım için,  6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b)
bendindeki esaslar çerçevesinde, ilgisine göre anılan bentteki oranların yarısının, bozulan kısım
için %25’inin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

tahsilinden vazgeçilir. 
(2) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile il-

gili olarak 5 inci maddede belirtilen safhada olanlarda cezanın %15’inin, 6 ncı maddenin ikinci
fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %5’inin, (b) bendinde belirtilen
safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %30’unun, terkin edilen cezanın %5’inin,
verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %15’inin, kısmen onama kısmen
bozma kararı olması hâlinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması
hâlinde tasdik edilen cezanın %30’unun, terkin edilen cezanın %5’inin, bozulan kısmın
%15’inin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tah-
silinden vazgeçilir.

Çeşitli hükümler 
MADDE 8 – (1) 5 ila 7 nci maddelere göre ödenecek alacakların tespitinde esas alına-

cak olan en son karar, tahakkuka ilişkin verilen ve 19/8/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.

(2) 19/8/2016 tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda
bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlana-
mamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanır. 

(3) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanılması için söz konusu maddeler kapsamına
giren alacaklara karşı 19/8/2016 tarihinden sonra dava açılmaması veya kanun yollarına baş-
vurulmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır.

(4) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan ancak Kanunda
belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan, ilk tahakkuka göre belirlenen alacaklar
başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. Şu kadar ki, 19/8/2016 tarihinden önce verilmiş
olan en son yargı kararının, tahakkukun tasdikine ilişkin olması hâlinde bu karar üzerine ta-
hakkuk eden alacaklar takip edilir.

(5) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlananlar, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun peşin ödeme indirimi hükümlerinden
yararlanamazlar.
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Kendiliğinden yapılan beyanlar
MADDE 9 – (1) 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili

gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların, ilgili gümrük idaresine bil-
dirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine 19/8/2016 ta-
rihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belir-
tilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının
tahsilinden vazgeçilir.

Başvuru şekli ve süreler
MADDE 10 – (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31/10/2016

günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine EK-1’de belirtilen forma uygun olarak baş-
vuruda bulunmaları şarttır.

(2) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamına giren alacakların
yapılandırılmasına ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine yapılır. 

(3) Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı
ayrı başvurulur.

(4) Alacak aslı ve buna bağlı idari para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular
gümrük beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para cezası kararı itibarıyla yapılır. Aynı idarece
takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir.
Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.

(5) Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru belgele-
rinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması hâlinde ise başvuruda bu-
lunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.

(6) Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular her
bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılır. Ancak, aynı idarece takip edilen birden fazla para
cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. Bu durumda, yüküm-
lülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler 
MADDE 11 – (1) Yapılandırma başvurusu, ilgili gümrük müdürlüğünün genel evrak

kaydına alınmasını müteakip, ilgili servis tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret
unvanı, adres gibi bilgileri ile yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgileri içerir şekilde kayda alı-
nır.

(2) Süresi içinde yapılmadığı veya gerekli şartların sağlanmadığı anlaşılan başvurular
gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.

(3) Süresi içinde ilgili gümrük idaresine yapılan başvuru konusu alacakların tamamının
veya bir kısmının farklı bir gümrük idaresince takip edildiğinin anlaşılması durumunda, başvuru
süresi içinde yapılmış sayılır ve başvurunun yapıldığı gümrük idaresi tarafından başka gümrük
idarelerince takip edilen alacaklara ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine gönderilir. Bu şe-
kilde alınan başvurular ilgili gümrük idaresince, birinci fıkra uyarınca kayda alınır.

(4) Diğer koşullar sağlanmak kaydıyla, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin
yetkisiz kişilerce imzalanmış olduğunun anlaşılması durumunda başvuru doğrudan reddedil-
mez, borçluya Tebliğin 23 üncü maddesine uygun, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçe-
lerinin gönderilmesi için 31/10/2016 günü mesai bitimine kadar süre verilir. Bu sürenin sonunda
dilekçenin veya dilekçelerin gönderilmemiş olması durumunda başvuru gerekçe belirtilmek
suretiyle reddedilir.
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(5) Başvuru belgelerinin tam ve eksiksiz olduğunun anlaşılması durumunda, başvuru

kabul edilerek, borçlu tarafından tercih edilen taksitle ödeme seçeneğine göre Tebliğin 18 inci

maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde taksitler hesaplanarak ödeme planı hazırla-

nır.

(6) Kabul edilen başvurular kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgiler Ba-

kanlığa (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir.

(7) Kabul edilen başvurulara ilişkin davadan vazgeçme dilekçelerinin gümrük idarele-

rine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine

gönderilir.

(8) Taleplerin süratle değerlendirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlük-

lerince gerekli idari önlemler alınır.

(9) Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin kayıtlar ilgili programlar üze-

rinden güncellenir.

(10) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin referans niteliğindeki ör-

nekler EK-2’de yer almaktadır.

Ödeme süresi

MADDE 12 – (1) Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 2016

yılı Kasım ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte

ödenmesi şarttır.

(2) İlk taksitin 2016 yılı Kasım ayı içinde ödenmesi gerekir. Bu tarihten daha önce ya-

pılacak ödemeler kabul edilir.

(3) Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde

süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Süresinde ödenmeyen taksitler

MADDE 13 – (1) Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde öden-

mek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde öden-

memesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son

taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci

maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte

ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi

ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenme-

mesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi

hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerin-

den yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

(2) Alacakların birinci fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde

borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Kesinleşmiş gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespiti

MADDE 14 – (1) 19/8/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesi geldiği hâlde öden-

memiş olan ya da henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan gümrük vergilerine ilişkin olarak

ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;

a) Vade tarihinden, 19/8/2016 tarihine kadar gecikme zammı yerine,

b) Daha önce hesaplanmış gecikme zammı oranında faiz olması hâlinde, bu faizin he-

saplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,
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Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi

aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunur.

(2) Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde

gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı

19/8/2016 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari

para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

(3) 19/8/2016 tarihi (bu tarih dâhil)  itibarıyla asılları tamamen ödenmiş gümrük vergi-

leri üzerinden; 

a) Vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı

yerine,

b) Gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı

oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır. Bu tutarın Kanunda

öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, ge-

cikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının ta-

mamının tahsilinden vazgeçilir. 

(4) Asılları tamamen ödenmiş gümrük vergilerine ilişkin gecikme zammı oranında faiz

ve gecikme zamlarından, 19/8/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kısmen tahsil edilmesi du-

rumunda;

a) Gümrük vergilerinin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zam-

mı yerine,

b) Gümrük vergilerine gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alı-

narak, gecikme zammı oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır.

Ödenmiş gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE

tutarından fazla olması halinde herhangi bir tahsilat yapılmaz, kalan gecikme zammı/gecikme

zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte, tahsil edilmiş gecikme zammı

ve gecikme zammı oranında faizden red ve iade yapılmaz. Ödenmiş gecikme zammı/gecikme

zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından az olması halinde ise, ödenecek

tutar Yİ-ÜFE tutarından ödenmiş olan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz düşülmek

suretiyle tespit edilir. Bu şekilde belirlenen Yİ-ÜFE tutarının kanunda öngörülen süre ve şekilde

ödenmesi halinde, kalan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan gümrük vergileri alacağında tahsil

edilecek tutarın tespiti

MADDE 15 – (1) 19/8/2016 tarihi itibarıyla, gümrük yükümlülüğü doğmuş, idari itiraz

süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan veya ilk derece yargı mer-

cileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine

ilişkin tahakkuklarda alacak tutarı, gümrük vergilerinin % 50’si ile bu tutar esas alınarak güm-

rük yükümlülüğünün doğduğu tarih ile 19/8/2016 tarihi arasında kalan süre için hesaplanacak

Yİ-ÜFE tutarının toplanması ile bulunur. 

(2) Bu madde uyarınca yapılacak hesaplamalarda ödenecek alacak asıllarının tespitinde,

19/8/2016 tarihi itibariyle tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.
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(3) 19/8/2016 tarihi itibarıyla, ilgisine göre itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş
ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya
karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda ödenecek
alacak asıllarının tespitinde, 19/8/2016 tarihi itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son safhadaki
tutar esas alınır. 

(4) 19/8/2016 tarihinden önce verilmiş en son kararın terkin kararı olması durumunda,
alacak tutarı 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen açıklamalara göre belirlenir.
19/8/2016 tarihinden önce verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması hâ-
linde ise, alacak tutarı 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yapılan açıklamalar dikkate
alınarak belirlenir.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması
MADDE 16 – (1) Yİ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de ve diğer mevzuatta
esas alınan hesaplama yöntemleri ve hesaplama süreleri kullanılarak hesaplanır.

(2) Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında; 4458 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme
zammı oranında faiz ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları kullanılır. 

(3) Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alaca-
ğın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son
günlerine rastladığı hâllerde de Yİ-ÜFE aylık değişim oranı vade tarihinin rastladığı aydan
başlamak suretiyle hesaplanır.

(4) Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları EK-3 sayılı
tabloda yer almaktadır. Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim
oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dik-
kate alınır. Belli bir döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamları eksi
değer olması hâlinde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer ’iler yerine alınması gereken Yİ-ÜFE
tutarı sıfır kabul edilir.

(5) Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zam-
mı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde
hükmüne göre ödenecek alacak tutarı bulunur.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar
MADDE 17 – (1) Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hâllerde,

bu sürelere uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da Tahsilat Genel Tebliği Seri:
A Sıra No:1’de yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunur.

(2) 6183 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre gecikme zammı tatbik süresini durduran
iflas ve aciz hâlleri söz konusu ise gecikme zammı uygulanmayan süreye Yİ-ÜFE aylık değişim
oranı da uygulanmaz, bu hâllerin varlığı Yİ-ÜFE uygulanan süreyi de durdurur.

Taksitlendirmede katsayı uygulaması 
MADDE 18 – (1) Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara 19/8/2016

tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca % 50 indirim
yapılır.
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c) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, Kanunun ilgili maddelerinde yer alan hükümler

saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte

ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun

bir sürede ödeme yapılamaz. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması

hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

ç) Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dö-

nemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. 

Tahsilinden vazgeçilecek alacaklar

MADDE 19 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edil-

mekte olan ve vadesi 31/12/2011 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 19/8/2016 tari-

hine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi ge-

reken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle;

a) Tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların,

b) İdari para cezalarında 80 Türk lirasını aşmayanların,

c) Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların,

ç) Aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 100 Türk lirasını aşmayanların,

tahsilinden vazgeçilir.

(2) Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilen alacaklara ilişkin ek tahakkuk ve ceza

karar kayıtları, “3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

İlişkin Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilmiştir.” notu düşülerek, ilgili programları üze-

rinden kapatılır.

Tecil edilen alacakların yapılandırılması

MADDE 20 – (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-

dırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre

19/8/2016 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, Kanunun

1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamına giren alacakların, 19/8/2016 tarihinden

önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak

ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde Kanun hü-

kümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları

için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme

tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tu-

tarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Tebliğ hükümleri

uygulanır.

(2) Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, Kanunda yer alan hükümler

saklı kalmak kaydıyla 19/8/2016 tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme

cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz. 
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(3) Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan öde-

meler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Kanuna göre ödenecek

alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı

Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında

ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.

İade edilmeyecek alacaklar

MADDE 21 – (1) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamına

giren alacaklara karşılık 19/8/2016 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, Kanun kapsa-

mında tahsil edilen tutarlar ile 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin

olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin Kanun hükümlerine

dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.

6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan gümrük alacakları

MADDE 22 – (1) 6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve

19/8/2016 tarihi itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından,

borçlular talep etmeleri hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 6552 sayılı

Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde

ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna

göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar

vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır.

Davadan vazgeçme

MADDE 23 – (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili

maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken borçluların,

Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde,

yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak

üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez.

(2) Davadan vazgeçme dilekçeleri EK-4’te yer alan forma uygun olarak ilgili gümrük

idaresine verilir ve bu dilekçelerin gümrük idarelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine ve-

rildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.

(3) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan

vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın 19/8/2016 tari-

hinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilen yar-

gılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapıla-

maz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri

alınmaz. 

Yetki

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan özel ve istisnai durumları inceleyip

sonuçlandırmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa : 190                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 191



Sayfa : 192                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 193



Sayfa : 194                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 195



Sayfa : 196                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 197



Sayfa : 198                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU 

GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 68)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlık-

larınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı

maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alı-

narak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Tak-

dirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme

bağlanmıştır.

Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında,

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış

sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare

normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Teb-

liğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur. 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.4.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “İş yeri hekimlikleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “10/3/2005 tarihli ve 25751 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik”
kapsamında hizmet veren merkez veya birimler,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.7 numaralı maddesinin “(*) Acil hal” tanımında yer alan
“Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.” ibaresi yürür-
lükten kaldırılmış ve aynı maddenin “(***) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi” tanımında
yer alan tüm “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması halinde bu
başvurusuna ilişkin taburcu edilinceye kadar sunulan tüm sağlık hizmetleri için hiç bir ilave
ücret alınamaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “alı-
nan” ibaresi “müracaat eden hastalara taburcu edilinceye kadar sunulan tüm” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.2 maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi “İşyeri he-
kimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri, özel poliklinikler ile
“Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez
veya birimler tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edi-
lemez.” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Evde Ba-
kım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birim-
ler tarafından SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde düzenlenen reçete bedel-
leri Kurumca karşılanır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan
“özürlülük” ibaresi “engellilik”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 2.4.1.B-1 numaralı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü
fıkralarında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “özürlülük”
ibaresi ise “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 2.4.1.B-2 numaralı maddesinin birinci ve dördüncü fıkra-
larında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi-
nin ilk cümlesinde yer alan “G80 ve (*) işaretli tanılarda” ibaresi “(D) grubu hariç diğer tanı-
larda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin üçüncü
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cüm-
le eklenmiştir.
“Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi ile bir fizyoterapist için; (A) grubundaki
işlemlerden günlük en fazla sekiz hastanın, (A) ve (B) grubundaki işlemlerden günlük toplam
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en fazla on altı hastanın, bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi ile iki fizyoterapist
için; (A) ve (B) grubundaki işlemlerden günlük toplam en fazla on altı hastanın işlemi  Kuruma
fatura edilir.”
“Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi için ilave olarak (C) grubundaki işlemlerden
günlük en fazla otuz iki hastanın, (C) ve (D) grubundaki işlemlerden ise günlük toplam en fazla
altmış dört hastanın işlemi Kuruma fatura edilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-6 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 3.3.1 numaralı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(5) Sağlık kurulu raporları yatarak tedavilerde yatış süresince geçerlidir.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 3.3.2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yü-

rürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Kan şekeri ölçüm çubukları sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.”
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 4.1.5  numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki

bent eklenmiştir.
“ğ) “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren

merkez veya birimlerce düzenlenen reçeteler.”
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki

bent eklenmiştir.
“ff) Trastuzumab emtansin; metastatik meme kanserinde daha önce trastuzumab ve bir

taksan tedavisi almış ve hastalığı sonrasında progresyon göstermiş, HER-2/neu testi immun-
histokimyasal olarak 3+ (+++) veya FISH/SISH/CISH pozitif olan hastalarda kurtarma teda-
visinde tek ajan olarak progresyona kadar kullanılır. Progresyon sonrası tek ajan veya kombi-
nasyon tedavisinin bir parçası olarak kullanılamaz. Daha önce herhangi bir sebeple pertuzumab
kullanmış hastalarda endike değildir. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı ve bu husus-
ların belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete
edilir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.28 numaralı maddesine  aşağıdaki alt madde eklen-
miştir.

“4.2.28.E- PCSK9 inhibitörleri  (evolocumab)
(1) Homozigot ailesel hiperkolesterolemi hastalarında en az 6 ay boyunca statin ve eze-

timiblerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 190 mg/dL’nin üzerinde kalan hasta-
larda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve
damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna isti-
naden tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 4.3 numaralı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(8) Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışından temin edilerek tedavide kullanılan ilacın/ilaç-
ların ülkemizde ruhsat alarak satış izni alması durumunda; EK-4/A Listesine giriş talebinden
itibaren, talebin sonuçlandırılacağı maksimum süre içerisinde, SUT ve eki listelerde yer alan
özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzman hekim raporuna ve Sağlık Bakanlığınca verilecek
kullanım onayına dayanılarak söz konusu kullanım onayında belirtilmiş süre boyunca uzman
hekimlerce en fazla birer aylık miktarlarda reçete edilmesi koşuluyla, Sağlık Bakanlığınca ilaca
verilen perakende satış fiyatı üzerinden SUT’un 4.4.1 maddesinde tanımlı indirim oranları (fir-
malar tarafından verilen özel iskontolar dahil) uygulandıktan sonra kademeli eczane iskontosu
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uygulanarak sözleşmeli eczanelerden şahıslara düzenlenecek faturalara dayanılarak ödemesi
yapılacaktır. Ödemelerde, faturada yer alan her bir kutu ilaç için ödenecek tutar her hâlükârda
Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi’nde (EK-4/C) kayıtlı fiyatın standart kamu kurum iskontosu olarak
oranı SUT’un 4.4.1 maddesinde tanımlı baz iskonto uygulandıktan sonra bulunacak tutarından
daha fazla olamaz. Bu ilaçların temin edilmesinde SUT’un 4.5.2 maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen 4 iş günlük süre aranmaz. Bu ilaçlardan EK-4/D Listesi kapsamında olanlardan hasta
katılım payı alınmaz.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Piyasaya verilecek, mevcut EK-4/A Listesinde bulunmayan yeni moleküller ile te-
daviye yenilik getirecek ürünlerin EK-4/A Listesine kabulü halinde, bu ürünler listeye girdiği
tarihten itibaren 1 yıl süre ile ilave iskontolardan muaf tutulur. Bu süre; SUT’un “4.3 - Yurt dı-
şından ilaç getirilmesi” başlıklı maddesinin - sekizinci fıkrası kapsamında Kurumca ödemesi
yapılan ilaçlar için EK-4/A Listesine giriş talebi tarihinden itibaren başlar. Molekülün ilave is-
kontodan muafiyeti açısından 1 yıllık süresi, tüm farmasötik formları için listeye ilk giren forma
uygulanan süre bitiminde sona erer.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 4.4.2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde; taban birim fiyata %10 ilave
edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyat bulunur.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 4.6 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna “(An-
cak 705371, 705430 ve 705440 kodlu kan bileşenlerinin tanıya dayalı işlemler kapsamında
kullanılması halinde bu kan bileşenlerinin puanının %30’u sağlık hizmeti sunucusunca ayrıca
faturalandırılır. Tüm kan bileşenlerinin MEDULA sistemine kaydedilmesi zorunludur.)” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 5.2.2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin
(2) numaralı alt bendinde yer alan “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Tebliğ eki Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu
(EK-1/D) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “510110” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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f) Listede yer alan “P704234” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Tebliğin Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi (EK-3/C-4)’nde yer alan

“A10114” SUT kodlu tıbbi malzeme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğin Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri

Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/G)’ne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“59. Epidermal büyüme faktörü; Konvansiyonel yara tedavi prensiplerinin uygulanma-

sına rağmen yarada iyileşmenin izlenmediği  (Tedavi süresi ve uygulanan tedavinin raporda

belirtilmesi gerekmektedir.), gangrensiz, osteomiyeliti ve enfeksiyonu tedavi olmuş (osteom-

yelite bağlı ülserlerde osteomyelitin olmadığının/tedavi edildiğinin radyoloji ve ortopedi uzman

hekimleri tarafından, yumuşak doku enfeksiyonuna bağlı ülserlerde yumuşak doku enfeksiyo-

nunun kontrol altına alındığının enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi tarafından raporda be-

lirtilmesi gerekmektedir.) açık diyabetik ayak ülserleri olan hastalarda, 3 üncü basamak sağlık

kurumlarında genel cerrahi veya plastik cerrahi uzman hekimleri tarafından düzenlenen 4(dört)

hafta süreli uzman hekim raporuna istinaden yine bu uzman hekimler tarafından reçete edile-

bilir. 4 (dört) haftalık tedavi sonrasında tedavinin devamı gerekiyorsa,  ilaca başlangıç kriter-

lerinin yer aldığı, en az bir genel cerrahi veya plastik cerrahi uzmanının bulunduğu sağlık

kurulu raporuna istinaden yine bu uzmanlar tarafından reçete edilir. Toplam tedavi süresi 12(on

iki) haftayı geçemez.”

MADDE 27 – Bu Tebliğin;

a) 15 inci maddesi yayımı tarihinden 2 işgünü sonra,

b)16 ncı maddesi  29/6/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 17 ve18 inci maddeleri yayımı tarihinde,

ç) 19 uncu maddesi 10/5/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 26 ncı maddesi 20/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

e) 9, 11, 20, 23 üncü maddenin (c) ila (ş) bentleri ile (u) ila (aa) bentleri ve 24 üncü

maddenin (ç) ila (f ) bentleri 24/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

f) 13 ve 25 inci maddeleri 1/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

g) 1 ila 8, 10, 14, 21, 22, 23 üncü maddenin (a), (b),(t) ,(bb),(cc), (çç) bentleri, 24 üncü

maddenin (a) ila (c) bentleri  yayımı tarihinden 10 gün sonra,

ğ) 12 nci maddesi 7/9/2016 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6990 Karar Tarihi: 18/08/2016

Kurulun 18.08.2016 tarihli toplantısında 17.08.2016 tarih ve 32521522-103.01.01[134-

89]-E.20485 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- ACL Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361

sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1)

numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6992 Karar Tarihi: 18/08/2016

Kurulun 18.08.2016 tarihli toplantısında 17.08.2016 tarih ve 12509071-113-E.20484

sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Nestpay Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat

Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü mad-

desinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak

faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî

Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 213



Sayfa : 214                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 215



Sayfa : 216                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 217



Sayfa : 218                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 219



Sayfa : 220                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 221



Sayfa : 222                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 223



Sayfa : 224                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 225



Sayfa : 226                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 227



Sayfa : 228                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 229



Sayfa : 230                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 231



Sayfa : 232                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 233



Sayfa : 234                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 235



Sayfa : 236                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 237



Sayfa : 238                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 239



Sayfa : 240                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 241



Sayfa : 242                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 243



Sayfa : 244                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 245



Sayfa : 246                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 247



Sayfa : 248                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 249



Sayfa : 250                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 251



Sayfa : 252                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 253



Sayfa : 254                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 255



Sayfa : 256                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812 RESMÎ GAZETE Sayfa : 257 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2012/303 
Karar No : 2016/110 
Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından sanıklar 46843235308 

TC kimlik nolu Bayram ve Feruze oğlu Sivas Merkez Akpınar nüfusuna kayıtlı Ümraniye 
Çakmak Aşkın Sokak 69/9 da ikamet eden ALİ NAİM TOKGÖZ ve 37168124002 TC nolu Halit 
ve Satı oğlu Çankırı Ilgaz Seki nüfusuna kayıtlı Köprülü Mah. 1632 sokak 7/2 Efeler/Aydın 
adresinde oturan MUSTAFA SAĞLAM haklarında 5237 sayılı TCK 158/1-f, 62/1, 53/1, a, c, d, e 
maddeleri gereğince neticeten 2'ŞER YIL 6’ŞAR AY HAPİS ve 7,500'ER TL ADLİ PARA 
CEZASI VE 204/1, 62/1, 53/1, a, c, d, e maddeleri gereğince 1'ER YIL 8'ER AY HAPİS cezasına 
mahkûm edildikleri, gıyaplarında verilen bu karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilan edilerek ilan 
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 
içerisinde mahkememize verilecek dilekçe, mahkememiz yargı çevresi dışında olmaları halinde 
bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya mahkeme zabıt katibine bu yönde 
beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi, tutanağı hakime onaylattırılması ile Yargıtay ilgili Ceza 
Dairesine temyiz edebilecekleri, edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, masrafın sanıklardan 
tahsili ilanen tebliğ olunur. 6952 

————— 
Esas No : 2013/362 
Karar No : 2016/145 
Nitelikli Dolandırıcılık ve Başkasına ait Kredi Kartını Kötüye Kullanmak suçlarından 

sanık 24670966718 TC kimlik nolu İsmet ve Seniye oğlu Samsun, 19 Mayıs, Dağköy nüfusuna 
kayıtlı İstoç Çarşı 5. Ada No: 45 Bağcılar / İst.’da bulunan Hüseyin Eğen hakkında 5237 sayılı 
TCK 158/1-h, 62/1, 53/1, a, c, d, e, maddesi gereğince 2 YIL HAPİS ve 100 TL ADLİ PARA, 
158/1-h, 62/1, 53/1, a, c, d, e maddesi gereğince 3 YIL HAPİS VE 100 TL ADLİ PARA, 158/1-h, 
62/1, 53/1, a, c, d, e maddeleri uyarınca 3 YIL HAPİS 100 TL ADLİ PARA cezalarına mahkûm 
edildiği, gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
tebligat kanununun 28. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilan edilerek ilan tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize 
verilecek dilekçe, mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunulan yer Ağır Ceza 
Mahkemesine verilecek dilekçe veya mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunup tutanağa 
geçirilmesi, tutanağın hakime onaylattırılması ile Yargıtay ilgili Ceza Dairesine temyiz 
edebilecekleri, edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, masrafın sanıktan tahsili ilanen tebliğ 
olunur. 6953 ————— 

Esas No : 2010/68 
Karar No : 2015/441 
Hileli İflas suçundan sanık 13865333664 T.C kimlik nolu Uğur ve Tülin oğlu 12/05/1968 

İstanbul doğumlu Sivas merkez Ferhatbostan nüfusuna kayıtlı Vişnezade Mah. Özlem Apt. No: 11 
Maçka/İstanbul'da oturan SELAHATTİN TARKAN GERÇEK hakkında 5237 sayılı TCK 161/1-b, 
62/1, 53/1, a, b, c, d, e maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay Hapis cezasına mahkûm edildiği, gıyabında 
verilen karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 
maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilan edilerek ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe, 
mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine 
verilecek dilekçe veya mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunup tutanağa geçilmesi, 
tutanağın hakime onaylattırılması ile Yargıtay ilgili Ceza Dairesine temyiz edilebileceği, 
edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ve masrafın sanıktan tahsili ilanen tebliğ olunur. 

 6954 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
9 KISIM (81 KALEM) LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı ihtiyacı “9 Kısım (81 Kalem) Laboratuvar Malzemesi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi 

ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a)  İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21/09/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7717/1-1 
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4 ADET TAŞINMAZIN SATIŞINA AİT İHALE SONUÇ İLANI 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden: 
Karar No : 15/179 
Tarih : 27/07/2016 
Karar : 5335 sayılı Kanunun 32. maddesi (değişik 5793 sayılı Kanunun 43. maddesi) 

kapsamında, işletmecilik fazlası taşınmazların Teşekkülümüzce satış suretiyle 
değerlendirilebilmesine yönelik olarak, İlan ve Şartnamesinde belirtilen 
hususlar kapsamında; 

- 10.05.2016 tarih ve saat 10:30’da satış ihalesi yapılan, Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 
Bahçekapı Mahallesinde yer alan 178.130,00 m² yüzölçümlü 4781 parsel nolu taşınmazın, 
Teşekkülümüz mülkiyetindeki 1986/89065 hissesine tekabül eden 3.972,00 m² lik kısmının 
1.850.000,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren Yedigöze İnş. Dan. 
Oto. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yedigöze İnş. Dan. Oto. 
İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek, 1.700.000,00 TL bedelle 
muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Nehirsu İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. 
A.Ş.’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nehirsu İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş. 
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 
teminatının idare lehine irat kaydedilerek, 1.500.000,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde 
en yüksek üçüncü teklifi veren Budakyol İnş. San ve Tic. A.Ş.ne ihale şartnamesi çerçevesinde 
satılmasına, Budakyol İnş. San ve Tic. A.Ş. sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek ihalenin 
iptal edilmesine, 

- 12.05.2016 tarih ve saat 10:30 da satış ihalesi yapılan, Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 
Bahçekapı Mahallesinde yer alan 113.733,00 m² yüzölçümlü 2115 ada 27 parsel no.lu taşınmazın 
Teşekkülümüz mülkiyetindeki 4774/113733 hissesine tekabül eden 4.774,00 m² lik kısmının 
3.100.000,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren Emiroğlu İnş. Taah. 
San. ve Tic. Ltd. Şti ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Emiroğlu İnş. Taah. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek, 2.901.000,00 TL bedelle 
muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıd. Mad. İnş. 
Tic. Ltd. Şti.ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıd. Mad. İnş. 
Tic. Ltd. Şti. sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek, 2.770.000,00 TL bedelle 
muhammen bedelin üzerinde en yüksek üçüncü teklifi veren Mt Sentinus İlaç San. ve Tic. A.Ş.ne 
ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mt Sentinus İlaç San. ve Tic. A.Ş. sözleşmeyi 
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının 
idare lehine irat kaydedilerek, 1.655.000,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 
dördüncü teklifi veren Ekin Ekmek Gıd. İnş. Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.ne ihale şartnamesi 
çerçevesinde satılmasına, Ekin Ekmek Gıd. İnş. Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. sözleşmeyi 
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının 
idare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 
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- 26.05.2016 tarih ve saat 11:00 da satış ihalesi yapılan, Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, 
Kalekapı Mahallesinde yer alan mülkiyeti Teşekkülümüze ait 432,00 m² yüzölçümlü 205 ada 13 
parsel no.lu taşınmazın 18.350,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren 
Mevlüt UZUNOĞLU’na ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mevlüt UZUNOĞLU 
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 
teminatının idare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 

- 07.06.2016 tarih ve saat 10:00 da satış ihalesi yapılan, Karabük İli, Yenice İlçesi, 
Kalaycılar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Teşekkülümüze ait 343,32 m² yüzölçümlü 182 ada 
3 parsel no.lu taşınmazın 29.225,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi 
veren Zeki CEBECİK’e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zeki CEBECİK sözleşmeyi 
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının 
idare lehine irat kaydedilerek, 28.150,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 
ikinci teklifi veren Feyzi UZUNKARA’ya ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Feyzi 
UZUNKARA sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine 
getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek, 28.100,00 TL bedelle muhammen 
bedelin üzerinde en yüksek üçüncü teklifi veren Hasan CEBECİK’e ihale şartnamesi çerçevesinde 
satılmasına, Hasan CEBECİK sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek ihalenin 
iptal edilmesine, 

- Teşekkülümüz hissesi bulunan taşınmazlar için öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanununun 732. maddesi hükümleri kapsamında, diğer hissedarlara ön alım hakkının kullanıp 
kullanmayacaklarının sorulmasına, ön alım hakkını kullanmamaları durumunda söz konusu 
hisseli taşınmazların satış işlemlerinin, alınan İhale Komisyon Kararları doğrultusunda 
tamamlanmasına karar verilmiştir. 7714/1-1 

—— • —— 
OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı hizmetlerinde kullanılan 60 adet kara aracı için 

yaklaşık olarak yıllık 100.000 litre motorin ve 10.000 litre 95 oktan katkılı kurşunsuz benzin 
akaryakıt ihtiyacının otomatik taşıt tanıma sistemi ile karşılanması hizmeti alımı 06 Eylül 2016 
Salı günü saat: 15.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.  

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.- TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 
temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı   (0 312) 303 73 78 - 80  7716/1-1 

—— • —— 
DE 24000 TİPİ ANA HAT LOKOMOTİFLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 

80 ADET İKİLİ KUMANDA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/336490 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4419-4149 - 0 312 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 80 Adet İkili Kumanda Sistemi Alımı. 
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3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Merkez Mal ve Hizmet İhale Komisyon Şube Müdürlüğüne 26/09/2016 günü saat 
14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 
KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7702/1-1 
————— 

ZF ŞANZIMANLARIN KOMPLE REVİZYON-TAMİR VE BAKIMLARININ 1 YIL 
SÜREYLE YAPTIRILMASI VE YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2016/338525 
1 - İdarenin:  
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05  
c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : ZF şanzımanların komple revizyon-tamir ve 

bakımlarının 1 yıl süreyle yaptırılması ve yedek 
parça alımı 

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve 
Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
(4030 no.lu oda)/Anafartalar Mahallesi Hipodrom 
Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir.  

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu’na 28.09.2016 Çarşamba günü saat 10.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7701/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Esenler Belediye Başkanlığından: 
İHALENİN KONUSU: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize 

ait olan ve İmar planlarında 3 emsal konut alanında kalan Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 
mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin a) fıkrası gereğince Kapalı teklif Usulü 
ve şartnamesi gereğince Esenler Belediyesi tarafından 06.09.2016 tarih ve saat:11.30’da satışa 
sunulacaktır. 

 
MAHALLE ADA PARSEL ALAN MUH. BEDEL GEÇ. TEM. 
Turgut Reis 823 38 10.068,57 m² 55.377.135,00 TL+KDV 1.700.000,00 TL 

 
İşin nevi : Arsa Satış 
İlçe : ESENLER 
Mahalle : Turgut Reis 
İhale usulü : 2886 sayılı Devlet ihale yasasının 35/A Maddesine 

göre kapalı teklif usulü 
İhale tarih ve saati : 06.09.2016 tarih ve saat:11.30 
Şartname bedeli : 1.000,00 TL (Şartname Emlak ve İstimlâk 

Müdürlüğünden temin edilebilir) 
İhale komisyonu yeri ve adresi : Esenler Belediyesi Encümen Salonu 
İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) olup, Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
1 - İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler 
A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak. (gerçek kişilerce muhtarlıktan Nüfus Müdürlüğünden 

alınacak ikametgâh senedi ile tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket 
merkezini belirten belge ile belgelendirilecektir) 

B) 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; geçici teminat olarak 
1.700.000,00-TL (bir milyon yedi yüz bin Türk Lirası) kadarını vermek zorundadır. 

C) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin 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 
kişiliğin noter tasdikli 

E) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin yukarıdaki maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belge, 

F) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi gerekmektedir. 

G) Ayrıca şartnamede belirtilen belgelerin temini gerekmektedir. 
İhaleye katılım belgeleri (dosyası) ihale günü saat 11:30’a kadar Esenler Belediyesi 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilebilir. 7735/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Manisa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda malzemeler, 

4645 Sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube 

Müdürlüğü Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı 
No: 173 Yunusemre/MANİSA  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 505 318 45 19 – Fax: 0 0236 233 63 11 
2 - Mübadele Karşılığında Verilecek  
     Mal ve Malzemelerin Niteliği,  
     Miktarı ve Özellikleri : Hek durumdaki (21) adet binek ve (11) adet çift sıra 

koltuklu yandan camlı Panelvandan oluşan toplam 
(32) adet araç 

a) Tahmini Bedeli : 400.500,00 TL. 
3 - Mübadele Karşılığında Alınacak Mal ve  
     Malzemelerin Özellikleri : En az (8) adet 2016 Model Yeni Fiat Doblo Combi 

Easy 1.6 M. Jet 105 HP (Çift açılır arka kapı) taşıt ile 
(3) adet Document Shredder HSM Marka Securıo B26 
Product Novelty 2013 model Büyük boy Kağıt İmha 
Makinası ve (120) Paket Speed Marka A4 Fotokopi 
kağıdı (1 Paket=500 Adet Fotokopi kağıdı) 

a) Tahmini Bedeli : 400.538,00 TL. 
b) Teslim Etme ve Teslim Alma  : YeriManisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube 

Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği 
Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 
Yunusemre/MANİSA  

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, 
mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) takvim 
günü içinde teslim edilecektir.  

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele 
karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği 
günü izleyen (15) takvim günü içerisinde yüklenici 
tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması 
zorunludur.  

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer : Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Toplantı salonu 
Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 
Yunusemre/MANİSA  

a) Tarihi ve Saati : 08/09/2016 günü Saat: 14:00 



Sayfa : 264 RESMÎ GAZETE 25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812 

 

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 
a) Teklif Mektubu, 
b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı 

Makbuzu” 
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde 
noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b)  
f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer 
ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim 
kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden 
alınacak adli sicil belgesi istenir. 

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - Mübadele dokümanı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır 

Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 
Yunusemre/MANİSA adresinde görülebilir veya Manisa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 
50 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. 
Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. 
Teklifler 08.09.2016 günü saat 14:00’e kadar Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube 
Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı 
No:173 Yunusemre/MANİSA adresine teslim edilecektir. 

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 
edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (12.015,00 TL.) 
den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi 
içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 
sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir. 

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve 
www.manisa.pol.tr/web sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta içi 
09.00 ile 16.30 saatleri arasında görülebilecektir. 

13 - Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır. 
14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7737/1-1 
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LABORATUVAR PERSONELİ HİZMETİ ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Laboratuvar Personeli hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15'inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/340427 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139  
Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 15 Kişi Laboratuvar Personeli 
b) Yapılacağı yer : Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı 

Analiz Laboratuvarları. 
c) İşin süresi    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren) 5 (beş) gün içinde işe 
başlanacak olup, İşin süresi 180 (yüzseksen) takvim 
günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati  : 06/09/2016 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin 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 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Her türlü Personel çalıştırmasına dayalı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 
alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7699/1-1 
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NUMUNE ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Numune Analiz hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15'inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/337925 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 
Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, Karapınar-Ayrancı Sahası Kömürlerinde 

Muhtelif 24.450 Adet Numune Analizi 
b) Yapılacağı yer : Yüklenicinin kendi laboratuvarları.  
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 
tebliğinden) itibaren, 5 (beş) takvim günü içinde işe 
başlanacak olup, İşin süresi işe başlama tarihinden 
itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati  : 08/09/2016 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin 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 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(213 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7684/1-1 



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812 RESMÎ GAZETE Sayfa : 269 

 



Sayfa : 270 RESMÎ GAZETE 25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812 

 

 



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812 RESMÎ GAZETE Sayfa : 271 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/2 nci maddesi gereğince tedavi ve denetimli 

serbestlik kararının yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen 
müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir. 

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen 
süre içeresinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen 
kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.  

S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 
1 2014/914DS 2014/666 GOCHA TSKIPURISHVILI TCK 191/3  

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstasyon 
Mah. Ebenazire sok. Yeni Adliye Binası Kat: l Edirne  

Telefon: 0 (284) 212 71 08 7616 ————— 
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3'ncü 

maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen 
müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir. 

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen 
süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen 
kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.  

S. No Dosya No İlamat No Adı Soyadı Ceza Miktarı 
1 2014/1082 2009/2059 NASKA FERDİNANDOVA 

RADKOVA 6 SAAT 
2 2014/1124 2012/4541 MARTIN ILIEV 24 SAAT 
3 2014/1547 2007/767 ACO ATANASOVSKI 4 SAAT 
4 2015/429 2008/2099 NAYDEN MARTİNOV 

MARTİNOV 1206 SAAT 
5 2015/665 2014/2-2029 TALİP ERCİYAS 300 SAAT 
6 2015/942 2014/2-1598 PEPA IVANOVA 

ALEKSANDROVA 8 SAAT 
7 2015/1005 2014/2-1624 SHENAY MEHMED SMAIL 50 SAAT 
8 2015/1490 2010/2887 EZHEVIT RAMADANOV 750 SAAT 

 7617 
—— • —— 

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan: 
Soruşturma No : 2015/18137 
Karar No : 2016/113 
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 06/04/2016 tarih 2015/18137 Soruşturma 2016/113 Karar 

sayılı Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararı ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 
Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan haklarında TCK.nun 192/2. 
maddesi uyarınca 5 yıl süre ile ertelenmesi kararı verilen İran Ülkesi nüfusuna kayıtlı Mohammad 
oğlu 1970 doğumlu AMIR PANIRI ve Sobhangholi kızı, 1978 doğumlu ZAHRA KHOSH tüm 
aramalara rağmen bulunamamıştır. 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Hatay Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazı kabil olmak üzere dilekçe 
verilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. v.d. maddeleri 
gereğince ilanen tebliğ olunur. 7435 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
Belediye Encümenimizin 02.06.2016 gün ve 594/1287 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 28.07.2016 gün ve 1898/4102 sayılı kararı ile onaylanan imarın 60444 ada 
1 nolu parsel, 60622 ada 1 nolu parsel ile yol ve yeşilden 3103 m2 ihdas alanına ait hazırlanan 
84220/33 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 7703/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/102435 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
MSB İnşaat Emlak ve NATO 
Güvenlik Yatırımları Dairesi 
Başkanlığı 

İl/İlçe ANKARA/Bakanlıklar 

Adres Bakanlıklar/Çankaya  Tel-Faks 312 402 31 92 / 312 417 07 30  
Posta Kodu 06100 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MÜNİR AKSU MİMARLIK 
MÜHENDİSLİK İNŞAAT 
BİLGİSAYAR SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

- 

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Mithat paşa Cad.  
No: 58/2   Efeler/AYDIN 

- 

T.C. Kimlik No. - - 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6270448149 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Aydın Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 17208 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum 
İhalelerinden0555 

(  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7719/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/61329 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA/ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. 

No: 13 Altındağ /ANKARA 
Tel-Faks 0 312 596 60 00 - 596 70 48  

Posta Kodu 06080 E-Mail sgm.gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet Pirzan AKA  

Adresi 
Belediye İşhanı Kat: 5   No: 165 

AĞRI 
 

T.C. Kimlik No. 170 533 799 60  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
011 020 55 06  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7711/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/205626 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İl Müdürlüğü 
İl/İlçe YOZGAT/MERKEZ 

Adresi 
Fatih Mahallesi Rıza Kayaalp 

Caddesi No: 1  
Tel-Faks 0 354 212 87 23 - 0 354 212 87 21 

Posta Kodu 66200 E-Mail yozgat@gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mikail Oğuzhan KILIÇ  

Adresi   

T.C. Kimlik No. 150 329 498 90  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret Sicil No. 1513  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7712/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7728/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/11674 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Mersin/Tarsus 

Adresi 
Yeni Ömerli Mahallesi Hilmi 
Seçkin Bulvarı 31/1 

Tel-Faks 0324 6138428-6130118 

Posta Kodu 33500 E-Mail  
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Hasyol Nak. Haf. İnş. Akaryakıt 
Ormancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Seda ATAY 

Adresi 
Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı 
Karşısı Kat: 4 No: 216   02100 
ADIYAMAN 

Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı 
Karşısı Kat: 4 No: 216   02100 
ADIYAMAN 

T.C. Kimlik No.  19207200090 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

459 030 5127  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5683  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7729/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Çorum Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Çorum/Merkez 

Adresi Çepni Mah. İnönü Cad. No: 72  Tel-Faks 0.364 227 79 01 

Posta Kodu 19040 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ulaş Doğan (Doğan Ticaret)  

Adresi 
Uğur Mumcu Mah. 611. Cad.               

No: 9/18-13   Yenimahalle/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 63442050330  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Esnaf Sicil No: 461302  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe MUĞLA / FETHİYE 

Adresi Tuzla Mahallesi İnönü Bul. No: 1 Tel-Faks 0 252 614 10 86 - 0 252 614 49 55 

Posta Kodu 48300 E-Mail fethiyeisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Bursa Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  

Adresi Çamköy Hali Yanı No: 92                 
FETHİYE / MUĞLA  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 1910027413  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil 
No.   

6. Yasaklama 
Süresi Ay (  ) Yıl (1) 7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 
a-4734 
KİK (  ) b-4735 

KİSK (  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık 
İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Saimbeyli Orman İşletme 
Müdürlüğü İl/İlçe Adana/Saimbeyli 

Adresi Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2 
Saimbeyli / ADANA Tel-Faks 0 322 761 21 60 - 21 61 

Posta 
Kodu 1740 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Kandemir Ahşap San. Tic. Ltd. Şti.  

Adresi Güneri Köyü Organize Sanayi Bölg. 4. 
Cad. No: 10   Kozan / Adana  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 4950628447  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf 
Odası 

Kozan  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 3499  

6. Yasaklama 
Süresi Ay (  ) Yıl (1) 7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 
a-4734 

KİK (  ) b-4735 
KİSK (  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık 
İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Fethiye  Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Muğla /Fethiye 

Adresi Tuzla Mah. İnönü Bul. No: 1 Tel-Faks 0 252 614 10 86 - 24 49 

Posta 
Kodu 48300 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Biz Orm Ürün. Ltd. Şti.  

Adresi Türbe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Bul. 
No: 57 Çamköy Fethiye / Muğla  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 8150077909  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf 
Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No.   

6. Yasaklama 
Süresi Ay (  ) Yıl (1) 7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 
a-4734 

KİK (  ) b-4735 
KİSK (  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık 
İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğünden:  

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/172299 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Rüştü Ünsal Polis Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğü 

İl/İlçe İZMİR 

Adresi 
Menderes Caddesi No: 437 
Şirinyer/İZMİR 

Tel-Faks (0232) 487 13 45 - (0232) 487 37 52 

Posta Kodu 35120 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Örge Petrol Ürünleri Nakliye İthalat 
İhracat Otomotiv Müteahhitlik Taahhüt 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

Masum ÖRGE 

Adresi 
Yeni Mah. Ankara Cad. No: 9-A/1 
Kemalpaşa/İZMİR 

Yeni Mah. Ankara Cad. No: 9-A/1 
Kemalpaşa/İZMİR 

T.C. Kimlik No.  13482044264 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6600106940  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Oda Sicil No: 1593151 - Ticaret Sicil 
No: 173174 

 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 7700/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  37.06/105 
Toplantı Tarihi ve No : 3/3/2016 - 166 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 3/3/2016 - 3148 ANKARA 
Kastamonu İli, Cide İlçesi Bağyurdu, Kırcı, Irmak, Kumluca mahallelerinde yapılmak 

istenen ilave imar plan alanının 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesine ilişkin İller Bankası 
A.Ş Genel Müdürlüğü Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 31.03.2015 gün ve 448121147-
202-03-8223 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kastamonu İli, Cide İlçesi mülki idare sınırlar kapsamında; 
-Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 17.12.1991 gün ve 2121 sayılı 

kararıyla Kalafat köyünde tescil edilen, kilise kalıntısı-Mağara (doğal sit) nın 
-Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 30.06.2010 gün ve 5189 sayılı kararı 

ile tescil edilen, Irmak köyü Çandır Mah. III derece arkeolojik sit alanı, 
-Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 21.07.1992 gün ve 2523 sayılı 

kararıyla tescil edilen III. Derece Arkeolojik Sit alanı, 
-Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 6.8.2010/5286 sayılı kararıyla tescil 

edilen 
Sofular köyü Hıdırlık mevkiinde Hıdırlık kalesi - Okçular köyünde Okçular kalesi- Kale 

içinde mağaranın 
-Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 14.012011/5715 sayılı kararıyla 

tescil edilen Gökçekale mevkiinde nekropol alanının 
-Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 4.11.2011 gün ve 162 sayılı kararıyla 

III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen, türbe üstü mevkii 303 ada 127 parselde yer alan 
mezar alanının 

-Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2015 gün ve 
2250 sayılı kararıyla tescil edilen Cumhuriyet mahallesi tuğtepe mevkii III. derece arkeolojik sit 
alanının, 

-Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.6.2015 gün ve 2457 
sayılı kararıyla kalafat köyünde III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen yamaç yerleşiminin 
bulunduğu envanter kayıtlarımızda tespit edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen Kültür Varlıklarından planlama alanı içerisinde yer alanların ilave 
imar planına işlenmesi ve bu planların onaylanmak üzere Kurulumuza iletilmesine, Bağyurdu, 
Kırcı, Kumluca mahallelerinde yapılmak istenen ilave imar plan alanlarında Ankara 1 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yüzey araştırmasında 
2863 sayılı yasa kapsamında herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığının anlaşıldığına, ancak 
yapılacak uygulama sırasında kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmanın durdurularak 
2863 sayılı yasanın 4.maddesi uyarınca ilgili makamlara haber verilmesi gerektiği ilgililere 
hatırlatılmasına, 

-İlave imar planı içinde kalan Irmak Mahallesinde tespit edilen tek yapı ölçeğinde 128 ada 
22-20-16-14-10-9- ve 1 parselde sivil mimarlık örneği yapılar ile 129 ada 1 parselde yer alan 
çeşmenin “Korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescili önerisinin ise Kurulumuzca 
oluşturulacak komisyonca yerinde incelenmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi. 

 7676/1-1 



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812 RESMÎ GAZETE Sayfa : 285 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  06.17/690 
Toplantı Tarihi ve No : 1/7/2016 - 182 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 1/7/2016 - 3468 ANKARA 
Ankara İli, Polatli İlçesi, İğciler Mahallesinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 26.06.1995 gün ve 4045 sayılı kararı tescili edilen Çalbayır Höyüğünün sit 
sınırlarına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının hazırlamış olduğu 22.06.2016 gün ve 3377 sayılı raporu, Ankara I Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.04.2016 gün 3300 sayılı kararı, Doğa Korumave Milli 
Parklar Genel Müdürlüğünün 18.05.2016 gün ve 106044 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.05.2016 gün 451sayılı yazısı, İlbank Genel Müdürlüğünün 
16.05.2016 gün ve 12050 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü,4.Bölge Müdürlüğü’nün 
01.06.2016 gün ve 130323 sayılı yazısı, Polatlı Belediye Başkanlığının 06.06.2016 gün ve 2148 
sayılı yazısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 27.06.2016 gün ve 12620 sayılı yazısı 
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda, 

Ankara İli, PolatlI İlçesi, İğciler Mahallesinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulunun26.06.1995 gün ve 4045 sayılı kararı tescil edilen Çalbayır Höyüğü’nün sit 
sınırlarına ekli harita üzerinde koordinatları gösterildiği şekilde I. ve III. derece arkeolojik sit 
olarak tescil edilmesine, bu alandaki imar planının arkeolojik sit alanı dikkate alınacak şekilde 
hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, 

Söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararının I. ve 3.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma 
koşullarının Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi. 

 



Sayfa : 286 RESMÎ GAZETE 25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812 

 

 
 7677/1-1 



25 Ağustos 2016 – Sayı : 29812 RESMÎ GAZETE Sayfa : 287 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  06.17/731 
Toplantı Tarihi ve No : 26/5/2016 - 177 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26/5/2016 - 3371 ANKARA 
Ankara İli, Polatlı İlçesi, Beylikköprü Mahallesinde tescil işlemleri başlatılan tümülüse 

ilişkin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.03.2016 gün ve 3141 
sayılı kararı gereği iletilen kurum görüşlerinden Karayolları Genel Müdürlüğü 4.Bölge 
Müdürlüğü 29.04.2016 gün ve 95386482-755.01/E.102627 sayılı- Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2016 gün ve 84171958-310.1401.02-
(812 ND)İÇDP-1529-1582/6981-7179 sayılı-- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığının 09.05.2016 gün ve 93544426. 310.02.02( 812 ND) 
PP.930/1735 sayılı- Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.05.2016 gün ve 
73209981/347-404 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda, 

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Beylikköprü Mahallesinde 2863 sayılı Kültür Varlıklarını 
Koruma Yasası’nın 7. maddesi ile 13.03.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 
Hakkında Yönetmelik”in 6. maddesi uyarınca, tespite konu alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen 
kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasına” ilişkin prosedürün tamamlanmış olması 
nedeniyle, tescile önerilen tümülüsün I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,1/5000 
ölçekli haritada gösterilen sit sınırlarının ve sit sınırlarına ait koordinatlarının uygun olduğuna, 
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. 
maddesindeki arkeolojik sitler ve koruma kullanma koşullarının “Geçiş Dönemi Yapılanma 
Koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  37.19/124 
Toplantı Tarihi ve No : 26/5/2016 - 177 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26/5/2016 - 3389 ANKARA 
Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Ekincik Köyü, Gıgur Gaş Harman Mevkii sınırları içinde 

bulunan Tümülüsün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili talebine ilişkin Kastamonu 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.12.2015 gün ve 240 / 3626 sayılı yazısı ile 
Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.01.2016 gün ve 3002 sayılı 
kararı gereği istenilen kurum görüşlerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları 
Koruma Genel Müdürlüğünün 25.01.2016 gün ve 862 sayılı-İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğünün 
01.02.2016 gün ve 2449 sayılı- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünün 29.01.2016 gün ve 23653 sayılı- Ankara Valiliği İl Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğünün 01.02.2016 gün ve 73209981/93 sayılı- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğünün 08.02.2016 gün ve 24696 sayılı- Kastamonu Valiliği İl Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğünün 11.02.2016 gün ve 626 sayılı yazısı- Orman Genel Müdürlüğünün 
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğünün 17.02.2016 gün 
ve 346684 sayılı-Tosya Orman İşletme Müdürlüğünün 24.02.2016 gün ve 291 sayılı- Kastamonu 
Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 28.02.2016 gün ve 433423 sayılı- 
DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığının 11.03.2016 gün ve 164539 sayılı- Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü 18.03.2016 gün ve 410082 sayılı yazısı 
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Ekincik Köyü, Gıgur Gaş Harman Mevkii sınırları içinde 
bulunan Tümülüsün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 1/10.000 ölçekli 
haritada verilen koordinatların sit sınırı olarak onaylanmasına, Kültür Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesindeki arkeolojik sitler 
ve koruma kullanma koşullarının “Geçici Dönem Yapılanma Koşulu” olarak belirlenmesine karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  18.04/80 
Toplantı Tarihi ve No : 9/6/2016 - 179 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 9/6/2016 - 3419 ANKARA 
Çankırı İli, Ilgaz İlçesi, Bozatlı Köyü, Yazlık Mevkiinde Çankırı Müze Müdürlüğü 

uzmanları tarafından tespit edilen yapı kalıntısının tescil edilmesi isteğine ilişkin Çankırı Valiliği 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.03.2016 gün ve 245 sayılı yazısı, Ankara I Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.03.2016 gün ve 3188 sayılı kararı, 
Müdürlüğümüzün 28.03.2016 gün ve 637 sayılı yazısı, Kurum görüşlerinin iletildiği Çankırı 
Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08.04.2016 gün ve 1130 sayılı yazısı, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2016 gün ve E.414055 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda, 

Çankırı İli, Ilgaz İlçesi, Bozatlı Köyü, Yazlık Mevkiinde Çankırı Müze Müdürlüğü 
uzmanları tarafından tespit edilen Yapı Kalıntısı Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği 
gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca I. Derece 
arkeolojik sit olarak tesciline, 1/5000 ölçekli haritada verilen koordinatların sit sınırı olarak 
onaylanmasına, 

Arkeolojik alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı kanunun 17. 
Maddesi gereğince mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik 
sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 
Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    1 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6737 Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6738 Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6739 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı
Dünya Posta Kongresine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6740 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 24/08/2016 Tarihli ve 2016/426 Sayılı

Kararı

YÖNETMELİKLER
— Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
— Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 
— Savunma Sanayii Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/39)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/40)
— 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Tebliğ
— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/08/2016 Tarihli ve 6990 Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/08/2016 Tarihli ve 6992 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 11/5/2016 Tarihli ve 2013/7002 Başvuru Numaralı Kararı

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

Günlük Değerleri


