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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Stratejik personel: Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre
uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı
unvanındaki personeli,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi “Per-
sonelin il içi atamaları ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.”
şekilde; ikinci fıkrasının (g) bendinde bulunan  “iki yıllık” ibaresi, “dört yıllık örgün” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci
cümlesinde bulunan  “görev yeri” ibaresinden önce gelmek üzere “eşinin” ibaresi eklenmiş;
beş ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla
son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet
akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer
değişikliği suretiyle ataması yapılır. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile
atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde
iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin
talepleri de değerlendirmeye alınır.”

“(6) Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c)
bendinin birinci cümlesi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ile 19 uncu ve 21 inci maddeler
kapsamındaki atanma talepleri hariç, 17 nci maddenin birinci fıkrasına göre atananlar bir yıl,
aday memurlar ise adaylık süresince atanma talebinde bulunamaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE 

GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca be-

lirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi,

çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma

faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemlerden oluşan genel tıbbi

işlemler, özellikli tıbbi işlemler ile özellik arz eden birimlerde çalışma gibi unsurlar esas alı-

narak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık

hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (p), (r), (v),

(y), (z), (aa), (ee) ve (ff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler

eklenmiştir.

“h) Genel tıbbi işlemler: Genel tıbbi işlemler puanına esas olan işlemleri,”

“p) Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması: Üçüncü basamak sağlık tesislerinde bir

klinikte çalışan tabiplerin mesai dışı genel tıbbi işlemler puanlarının toplamının, o klinikte ça-

lışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai dışı aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi

sonucu bulunan puanı,”

“r) Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması: Sağlık tesislerinde her bir tabip için ayrı

ayrı hesaplanan mesai dışı genel tıbbi işlemler puanları toplamının, mesai dışında çalışan ve

genel tıbbi işlemler puanı hesaplanan tabiplerin mesai dışı aktif çalışma gün katsayılarının top-

lamına (asistanlar dâhil) bölünmesi ile elde edilen puanı,”

“v) Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması: Üçüncü basamak sağlık tesislerinde bir

klinikte çalışan tabiplerin mesai içi genel tıbbi işlemler puanları toplamının, o klinikte çalışan

asistanlar dâhil, tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi so-

nucu bulunan puanı,”

“y) Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması: Sağlık tesislerinde her bir tabip için ayrı

ayrı hesaplanan, mesai içi genel tıbbi işlemler puanları ile özellikli tıbbi işlemler puanı topla-

mının, bu işlemler için puan öngörülen tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının

toplamına (asistanlar dâhil) bölünmesi ile elde edilen puanı,”

“z) Mesai içi sağlık tesisi toplam puanı: Sağlık tesislerinde mesai içi çalışan tüm per-

sonelin mesai içi net performans puanları toplamı ile özellikli tıbbi işlemler net performans

puanları toplamını,”

“aa) Net performans puanı: İkinci basamak sağlık tesislerinde çalışan personel için 9 uncu,

üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan personel için 10 uncu maddede yer alan esaslara

göre hesaplanan mesai içi, mesai dışı ve özellikli tıbbi işlemler puanlarını,”
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“ee) Genel tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde genel tıbbi işlemler yapan uzman tabip,

uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerinden her biri için mesai içi ve mesai dışı olmak üzere

ayrı ayrı hesaplanan, genel tıbbi işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

“ff) Mesai içi tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı listede mesai içi

çalışmalar için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,”

“(gg) Tıbbi işlemler: Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kurumca çıkarılacak

yönerge ile belirlenen ve genel tıbbi işlemler puanına esas olan işlemler ile özellikli tıbbi iş-

lemler puanına esas işlemleri,

(ğğ) Özellikli tıbbi işlemler: Özellikli tıbbi işlemler puanına esas işlemleri,

(hh) Özellikli tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde özellikli tıbbi işlemler yapan eğitim

görevlisi, başasistan, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinden her biri için ayrı ayrı hesaplanan

özellikli tıbbi işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

(ıı) Mesai dışı tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı listede mesai

dışı çalışmalar için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tu-

tarı,

(ii) Özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı lis-

tede özellikli tıbbi işlemler için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu

bulunan tutarı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci

cümlesinde yer alan “tabip muayene ve girişimsel” ibaresi “tıbbi” olarak, ikinci cümlesinde

yer alan “10” ibaresi “5” olarak, onikinci cümlesinde yer alan “muayene ve girişimsel” ibaresi

“tıbbi” olarak, “5 inci” ibaresi “4 üncü” olarak, “(r)” ibaresi “(gg)” olarak, ondördüncü cüm-

lesinde yer alan “muayene ve girişimsel” ibaresi “tıbbi” olarak, “5 inci” ibaresi “4 üncü” olarak,

“(r)” ibaresi “(gg)” olarak, onaltıncı cümlesinde yer alan “Girişimsel” ibaresi “Tıbbi” olarak,

onsekizinci cümlesinde yer alan “girişimsel” ibaresi “tıbbi” olarak, “5 inci” ibaresi “4 üncü”

olarak, “(r)” ibaresi “(gg)” olarak, ondokuzuncu cümlesinde yer alan “muayene ve girişimsel”

ibaresi “tıbbi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) ve (g) bentlerinde yer alan “tavan ek öde-

me” ibarelerinin önüne “mesai içi” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (r) bendi yürürlükten kaldı-

rılmış, (ş) bendinde yer alan “tabip muayene ve girişimsel” ibaresi “genel tıbbi” olarak değiş-

tirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “tutarını” ibaresi “tutarlarını”

olarak , (b) bendinde yer alan “tabip muayene ve girişimsel” ibaresi “tıbbi” olarak, (c) bendinin

1 ve 2 numaralı alt bentlerinde yer alan “Tabip muayene ve girişimsel” ibareleri “Tıbbi” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Mesai içi çalışılan sürelerde üretilen genel tıbbi işlemler ile özellikli tıbbi işlemler

puanlarının birlikte toplamı ile mesai dışı çalışılan sürelerde üretilen genel tıbbi işlemler pu-

anları toplamının birinci fıkrada öngörülen şekilde belirlenen tutara oranlanması sonucu mesai

içi dağıtılabilecek tutar ile mesai dışı dağıtılabilecek tutar bulunur.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “Tabip muayene ve girişimsel” ibareleri “Genel tıbbi” olarak, (c) bendinde yer alan “Tabip

muayene ve girişimsel” ibaresi “Tıbbi” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “Tabip muayene ve girişimsel” ibaresi “Genel tıbbi” olarak, “tabip muayene ve giri-

şimsel” ibaresi “genel tıbbi” olarak, (c) bendinde yer alan “Tabip muayene ve girişimsel” ibaresi

“Tıbbi” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Özellikli tıbbi işlemler yapan tabiplerin net performans puanları aşağıdaki şekilde

hesaplanır:

a) Özellikli tıbbi işlemler net performans puanı = Özellikli tıbbi işlemler puanı x Hizmet

alanı kadro-unvan katsayısı.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)

numaralı alt bendinde yer alan “Tabip muayene ve girişimsel” ibaresi “Genel tıbbi” olarak, (5)

numaralı alt bendinde yer alan “Tabip muayene ve girişimsel” ibaresi “Tıbbi” olarak değişti-

rilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Tabip muayene ve giri-

şimsel” ibareleri “Genel tıbbi” olarak, (3) numaralı alt bendinde yer alan “Tabip muayene ve

girişimsel” ibaresi “Tıbbi” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı

alt bendinde yer alan “tabip muayene ve girişimsel” ibaresi “genel tıbbi” olarak, (b) bendinin

(1) numaralı alt bendinde yer alan “Tabip muayene ve girişimsel” ibaresi “Genel tıbbi” olarak,

“tabip muayene ve girişimsel” ibaresi “genel tıbbi” olarak, (4) numaralı alt bendinde yer alan

“Tabip muayene ve girişimsel” ibaresi “Tıbbi” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir. 

“(3) Özellikli tıbbi işlemler yapan tabiplerin net performans puanları aşağıdaki şekilde

hesaplanır:

a) Özellikli tıbbi işlemler net performans puanı = Özellikli tıbbi işlemler puanı x Hizmet

alanı kadro-unvan katsayısı.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı, personele ait özellikli tıbbi işlemler

net performans puanının mesai içi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Bi-

rinci fıkraya göre yapılan hesaplama sonucunda mesai içi tavan ek ödeme tutarına ulaşılamamış

ise özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı ile öncelikle mesai içi tavan ek ödeme tutarına

ulaşılır. Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tu-

tarını geçemez. Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi

düşülerek ödenecek özellikli tıbbi işlemler net ek ödeme tutarı bulunur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 sayılı tablosuna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2 sayılı tablosunun 5 inci satırında yer alan “Tabip,

diş tabipleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tıbbi işlemler puanı bulunan temel tıp bilimleri

uzmanları” ibaresi eklenmiş, aynı tablonun 10 uncu satırının ilk sütunu aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“Tıbbi işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip

ve uzman diş tabibi ve temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji ve benzeri.)”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3 sayılı tablosunun 6 ncı satırının ikinci sütunun-

da yer alan “Başasistan” katsayısı “2,60” olarak değiştirilmiş, 12 nci satırında yer alan “Asistan”

ibaresinin başına “Tıpta uzmanlık mevzuatına göre” ibaresi eklenmiş, aynı tablonun 13 üncü

satırında yer alan “Tabip, diş tabipleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tıbbi işlemler puanı

bulunan temel tıp bilimleri uzmanları” ibaresi eklenmiş, aynı tablonun 14 üncü satırının ilk sü-

tunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tıbbi işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip

ve uzman diş tabibi ve temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji ve benzeri.)”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4 sayılı tablosunun (A) bölümünün 19 numaralı

satırının ikinci sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (C) bölümünün 1 ve 2 numaralı satırla-

rının dördüncü sütunlarında yer alan “tabip muayene ve girişimsel” ibareleri “genel tıbbi” ola-

rak değiştirilmiş, aynı tablonun (D) bölümünün satır başlığında yer alan “tabip muayene ve gi-

rişimsel” ibaresi “genel tıbbi” olarak, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı satırlarının dördüncü sütunla-

rında yer alan “tabip muayene ve girişimsel” ibareleri “genel tıbbi” olarak değiştirilmiştir. 

“Tıbbi işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip

ve uzman diş tabibi ve temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji ve benzeri.)”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5 sayılı tablosunun 6 numaralı satırının dördüncü

sütununda yer alan “%30” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bir yılını doldurmuş başasistanlara

%20” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik 1/10/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/2/2013 28559 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/9/2013 28765

2- 8/5/2014 28994

3- 5/7/2014 29051

4- 9/8/2015 29440
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:

KANUN YOLU DEĞERLENDİRME FORMLARININ 

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kanun yolu incelemeleri neticesinde adli

yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkimleri hakkında düzenlenecek kanun

yolu değerlendirme formlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar

Kanununun 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 28 inci maddesine da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Genel kurul: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu ile Danıştay İdari

Dava Daireleri Kurulu ve Vergi Dava Daireleri Kurulunu,

b) Kanun yolu: Yargıtay ve Danıştay’da yapılan temyiz, karar düzeltme, kanun yararına

bozma, kanun yararına temyiz incelemeleri ile bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mah-

kemelerinde yapılan istinaf incelemesini,

c) Kanun yolu değerlendirme formu: Kanun yolu incelemeleri neticesinde hâkim ve

Cumhuriyet savcılarının dosyadaki hukuki bilgi, uygulama ve performanslarının değerlendi-

rildiği belgeyi,

ç) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Usul ve Esasları

Haklarında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenecekler ile form düzenleme

yetkisi

MADDE 4 – (1) Yargıtay ve Danıştay daireleri ile genel kurullarınca yapılan kanun

yolu incelemeleri sonunda;

a) İstinaf kanun yolu incelemesinde görev alan daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsav-

cısı ve savcıları,

b) İlk derece yargı yerlerinde duruşmaya, karara veya hükme katılan, karar veya hükmü

veren ya da soruşturma aşamasında görev yapan hâkimler,
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c) İlk derece yargı yerlerinde soruşturma aşamasında görev alan, iddianameyi tanzim

eden, duruşmaya katılan, mütalâa veren veya kanun yoluna başvuran Cumhuriyet başsavcısı,

başsavcıvekili ve savcıları,

hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenebilir.

(2) Bölge adliye mahkemeleri veya bölge idare mahkemeleri dairelerince yapılan kanun

yolu incelemeleri sonunda;

a) İlk derece yargı yerlerinde duruşmaya, karara veya hükme katılan, karar veya hükmü

veren ya da soruşturma aşamasında görev yapan hâkimler,

b) İlk derece yargı yerlerinde soruşturma aşamasında görev alan, iddianameyi tanzim

eden, duruşmaya katılan, mütalâa veren veya kanun yoluna başvuran Cumhuriyet başsavcısı,

başsavcıvekili ve savcıları,

hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenebilir.

(3) İddianameyi düzenleyen, esas hakkında mütalâada bulunan, kanun yoluna başvuran

Cumhuriyet savcısı ile hükmü veren ve istinaf başvurusunu esastan inceleyen hâkim hakkında

kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi zorunludur.

(4) Kanun yolu değerlendirme formu, kararı inceleyen heyetin başkanı tarafından,

UYAP üzerinden düzenlenir. Formların değerlendirme kısmı dışındaki bölümlerinde yer alan

kişi ve dosya bilgilerinin UYAP’tan çekilmesini sağlayacak teknik altyapı oluşturulur.

Değerlendirme usul ve esasları

MADDE 5 – (1) Kanun yolu değerlendirme formu düzenlenirken;

a) Soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın niteliği, 

b) İddianame, karar veya hükmün hukuka uygunluğu ve isabet derecesi,

c) Soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın hedef sürede tamamlanması,

ç) Gereksiz masrafa sebebiyet verilmemesi,

d) Duruşmalara hazırlıklı çıkılması veya hazırlıksız çıkılarak gecikmelere neden olun-

ması,

e) Dosyaların eksiklik nedeniyle geri çevrilmeye neden olmayacak şekilde görevli daire

veya birime gönderilmesi,

f) Bilirkişi görevlendirilmesinin hukuka uygun yapılması,

g) Soruşturma, kovuşturma veya yargılama işlemlerinin usul hükümlerine uygun olarak

doğru ve zamanında yapılması,

h) Dava konularının anlayış ve yönlendirilmesi ile mütalâa ve gerekçeli kararların ya-

zılış, tahlil ve sonuçlandırılmasında başarı gösterilmesi,

gibi hususlar dikkate alınır.

(2) Kanun yolu değerlendirme formu, yukarıdaki esaslar gözetilmek suretiyle çok iyi,

iyi, orta ve zayıf şeklinde düzenlenir. Değerlendirme formunun orta veya zayıf şeklinde dü-

zenlenmesi hâlinde gerekçesi formun açıklamalar kısmında gösterilir. 
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(3) Yapılan incelemede olumlu veya olumsuz kanaat edinilememesi hâlinde, kanun yolu

değerlendirme formunda bu durum belirtilir.

(4) Hükmün onanmış veya bozulmuş olması tek başına olumlu veya olumsuz değer-

lendirme yapılmasını gerektirmez. Ayrıca, incelemeyi yapan heyet üyelerinden en az birinin

incelenen karara uygun karşı oyunun bulunması hâlinde orta veya zayıf şeklinde olumsuz de-

ğerlendirme yapılamaz.

(5) Kanun yolu incelemesine konu dosyalardan seri veya niteliği itibarıyla benzer olan-

lar hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenirken bu durum gözetilir.

(6) Aynı dosyaya ilişkin olarak istinaf kanun yolu incelemesi sonucu düzenlenen de-

ğerlendirme formu ile temyiz incelemesi sonucu düzenlenen değerlendirme formu arasında çe-

lişki bulunması hâlinde temyiz mercilerince düzenlenen kanun yolu değerlendirme formu esas

alınır.

(7) Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca düzenlenen değerlendirme formu ile diğer

değerlendirme formları arasında çelişki bulunması veya aynı yönde değerlendirme formu dü-

zenlenmiş olması hâlinde ilgili genel kurullarca düzenlenen kanun yolu değerlendirme formu

esas alınır.

(8) Kanun yolu değerlendirme formlarının şekli ve içerdiği hususlar Ek-1 ve Ek-2’de

gösterilmiştir.

Yeniden inceleme usulü

MADDE 6 – (1) Hakkında değerlendirme formu düzenlenenler, formun UYAP’a kay-

dedilmesinden itibaren bir ay içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle değerlendirme formunun

yeniden incelenmesini isteyebilir. 

(2) Kanun yolu değerlendirme formu ilgilinin UYAP ekranına düştüğünde UYAP’a

kaydedilmiş sayılır. Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının düzenlenen değerlendirme formundan

gecikmeksizin haberdar olmalarını sağlayacak sistem ilgili birimce oluşturulur.

(3) Yeniden inceleme talebi, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde incelemeyi yapan

daire tarafından oyçokluğuyla, gerekçesi belirtilmek suretiyle ve kesin olarak karara bağlanır.

Talebin kabul edilmesi hâlinde, ilgili hakkında yeniden değerlendirme formu düzenlenir. 

(4) İlgilinin yeniden inceleme talebinin neticesi UYAP üzerinden gecikmeksizin ken-

disine ve Kurul’a bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA 

YÖNETMELİK KAPSAMINDA TTO MÜHENDİSLİK BELGELENDİRME

DENEY HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN ULUSAL TEKNİK 

ONAY KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2016-10)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Eti Mahallesi Birecik Sokak No:1/61 Çankaya/

ANKARA adresinde yerleşik TTO Mühendislik Belgelendirme Deney Hizmetleri Limited Şir-

keti (TTO)’nin 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzeme-

lerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

tarafından ulusal teknik onay kuruluşu olarak görevlendirilmesine ilişkin duyuruyu yapmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, TTO’nun teknik onay yayımlama faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yö-

netmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) TTO, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönet-

melik kapsamında ulusal teknik onay kuruluşu olarak, Ek 1’de belirtilen yapı malzemesi ürün

alanları için Ek 2’deki kapsamlarda ulusal teknik onay yayımı yapar.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA 

YÖNETMELİK KAPSAMINDA KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM 

HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME 

KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG/2010-12)’İN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (MHG/2016-11)

MADDE 1 – 16/8/2010 tarihli ve 27674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Mal-

zemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Kalitest Belgelendirme

ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendiril-

mesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-12) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK 

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-04)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

TEBLİĞ (MHG/2016-12)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Stan-

dardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

(MHG/2014-04)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/1/2014 28892

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/3/2014 28942

2- 22/5/2016 29719
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD.

ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-08)’ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (MHG/2016-13)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Szutest

Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak

Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-08)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/1/2014 28892

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 14/1/2015 29236

2- 15/7/2015 29417
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KİWA MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ
KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ 

(MHG/2014-28)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ (MHG/2016-14)

MADDE 1 – 13/11/2014 tarihli ve 29174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kiwa
Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine
Dair Tebliğ (MHG/2014-28)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/11/2014 29174
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Ekonomi Bakanlığından:

2017 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA 

EK KARAR ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2016/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri

ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması

aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş

ve taleplerini; 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun

Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü

Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslar-

arası yükümlülüklerimizi göz önünde bulundurarak değerlendirmeye almaktır.

Başvurular

MADDE 2 – (1) İthale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu

belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya

miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

a) Şirketler ve Sivil Toplum Kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün

içinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Kasım 2016 tarihine kadar,

Ek-1’de yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığının ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr

elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekmek-

tedir. Bu kapsamda değerlendirilen taleplere yönelik olarak ilgililere cevap niteliğinde bir yazı

gönderilmez. 2017 yılında ithalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oran-

ları, İthalat Rejimi Kararı eklerinde belirtilerek Resmî Gazete’de yayımlanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 30/10/2015 tarihli ve 29517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016

Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2015/2)

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 4)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Yasal Düzenleme

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliş-

tirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı
teşviki uygulamasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Yasal düzenlemeler
MADDE 2 – (1) 5746 sayılı Kanunun 16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanunla değişik

3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 4 üncü maddesi aşağıdaki gibidir:
“MADDE 3 – …
(2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi

işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya tek-
noloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum
ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar
tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge
ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet
öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile bu Kanun kapsamında yu-
karıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım
merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri
ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans dere-
cesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanla-
rından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni
gelir vergisinden müstesnadır. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile
17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen
tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Haftalık kırk beş saatin üze-
rindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Ar-Ge veya tasa-
rım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle
doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Ar-Ge veya tasa-
rım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi
yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi
kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla
Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Ar-Ge veya tasarım merkez-
lerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar
için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sü-
relere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya
birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

…
MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlanan-

ların bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç iki yıllık süreler iti-
barıyla yapılır.

(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen gelir vergisi stopajı ve sigorta primi iş-
veren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri
sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu geçemez.

(3) Asgari Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı ola-
rak çalışan personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması esas alınır.
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(4) Bu Kanunda öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının amacı dı-
şında kullanılması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı
doğmuş sayılır. Sağlanan vergi dışı destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammı uygulanmak su-
retiyle tahsil edilir.

(5) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar; 193
sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi, 5520 sayılı Kanunun
10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükümleri ile 4691 sayılı Kanunun geçici
2 nci maddesi hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar.

(6) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan elli tam zaman
eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını on beşe kadar indirmeye, kanuni seviyesine kadar artırmaya
veya belirlenen sınırlar dâhilinde sektörler itibarıyla farklılaştırmaya, (k) bendinde belirtilen
10 (on) tam zaman eşdeğer tasarım personeli sayısını yarısına kadar indirmeye, kanuni sevi-
yesine kadar artırmaya veya belirlenen sınırlar dâhilinde sektörler itibarıyla farklılaştırmaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı
ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirle-
nir.

(8) Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine iliş-
kin yerindelik ve uygunluk denetimleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ger-
çekleştirilir.”

(2) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 75 inci maddesi
aşağıdaki gibidir:

“31/12/2023 tarihine kadar, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belir-
tilen Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri
üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı
olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek
lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alan-
larından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i
verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin
edilir. Bu süre içerisinde, anılan maddenin bu maddeye aykırı olan hükmü uygulanmaz.”

(3) Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama
ve Denetim Yönetmeliği 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin düzenle-
melere yer verilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması

Uygulama esasları
MADDE 3 – (1) 5746 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Ar-Ge merkezi belgesi

alabilmek için Ar-Ge merkezlerinde en az 50 (elli) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam
edilmesi, tasarım merkezi belgesi alabilmek için ise en az 10 (on) tam zaman eşdeğer tasarım
personeli istihdam edilmesi zorunludur. 

(2) Tam zaman eşdeğer personeli sayılarını kanuni seviyesine kadar artırmaya veya be-
lirlenen sınırlar dâhilinde sektörler itibarıyla farklılaştırmaya ilişkin 5746 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinde yer alan yetki, 1/8/2016 tarihli ve 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
kullanılmıştır.

a) Söz konusu Kararname ile 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde is-
tihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 15 (on beş) olarak belirlen-
miştir.
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b) Söz konusu sayı, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması
(NACE Rev.2)’na göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için 30 (otuz) olarak uy-
gulanır.

“a) C-İmalat başlığı altında yer alan:
29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü

altındaki tüm sınıflar
30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

30.30- Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
30.40- Askeri savaş araçlarının imalatı
30.91- Motosiklet imalatı
30.99- Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı”

(3) Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için Ar-Ge merkezlerinde en az 15
(on beş) (2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen sınıflarda yer alan sektörler
için otuz) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli, tasarım merkezlerinde ise en az 10 (on) tam za-
man eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi gerekmektedir. 

(4) Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge, ye-
nilik veya tasarım projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde
ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için per-
sonel sınırlaması bulunmamaktadır.

(5) 5746 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, asgari Ar-Ge veya ta-
sarım personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan personelin üçer aylık
dönemler itibarıyla ortalamasının esas alınacağı hükme bağlanmış, Araştırma, Geliştirme ve
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 23 üncü
maddesinin birinci fıkrasında ise “Ar-Ge veya tasarım merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer
Ar-Ge veya tasarım personeli sayısı; çalışan personelin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dö-
nemler itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine
bölünmesi suretiyle hesaplanır. Haftada kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu
hesaplamada dikkate alınmaz.…” açıklamalarına yer verilmiştir.

(6) Bu çerçevede, gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki per-
sonelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma
zamanına oranı dikkate alınacaktır. 

(7) 5746 sayılı Kanun kapsamında tam zamanlı olarak çalışan personelin, ay içindeki
çalışmalarının tamamının Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olması halinde, hak
kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden süreler de
tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, haftada 45 saatin üzerindeki çalışma
süreleri ile ek çalışma süreleri tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınmayacaktır. 

(8) Kısmî zamanlı çalışma halinde, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine
ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tu-
tarları  Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınacak ve gelir vergisi stopaj
teşvikinden yararlandırılacaktır. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı ola-
rak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı
Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopajı teşvikinin uygula-
masında dikkate alınmayacaktır.

(9) 1/8/2016 tarihli ve 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen faali-
yetlerle sınırlı olmak üzere, Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında geçirilecek sürelerin projelerle
doğrudan ilgili olduğu ile Ar-Ge ve tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğunun
tevsiki ve sorumluluğu, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetimine aittir. Bu kapsamda teşvikten
yararlanmış olan Ar-Ge veya tasarım personeline ilişkin liste projeler itibarıyla Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığına sunulan yıllık faaliyet raporlarında bildirilecektir.

(10) 1/8/2016 tarihli ve 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Ar-Ge veya
tasarım merkezlerinde en az bir yıl süre ile çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek
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lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında
geçirdiği sürelere (üniversiteden onaylı aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü,
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Dene-
tim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslar dahilinde gelir vergisi stopajı teşviki
kapsamında değerlendirilecektir. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsa-
mında yapılacak araştırmalar da değerlendirilecektir. Yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yıl-
lık, doktora yapanlar için iki yıllık sürelerin uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen
süreler dikkate alınmayacaktır.

(11) Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek per-
soneline bu faaliyetlerine ilişkin olarak ödenen ve Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine
göre ücret kapsamında değerlendirilen prim, ikramiye ve benzeri ödemeler gelir vergisi stopajı
teşviki kapsamında değerlendirilecektir. 

(12) Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile
lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri
dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan
ödemeler ile sağlanan menfaatler destek ve teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

(13) Bu maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkraları kapsamında dışarıda geçirilen sürelere
isabet eden ücretler de, gelir vergisi stopaj teşvikinin hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, teş-
vikten faydalanılan süre her hal ve takdirde haftada 45 saate isabet eden ücret tutarını geçeme-
yecektir.

(14) 5746 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, tasarım faa-
liyeti: “Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer
ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, ge-
liştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,” şeklinde ta-
nımlanmıştır. Ayrıca, söz konusu bentte yer alan yetkiye istinaden 1/8/2016 tarihli ve 2016/9094
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tasarım faaliyeti olarak belirlenen alanlar ile bentte yer alan
faaliyetlerde bulunanların istihdam ettikleri personelin ücretlerine de bu Tebliğde belirlenen
esaslar dahilinde gelir vergisi stopajı teşviki uygulanacaktır.

(15) 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde sipa-
rişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme
çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri 5746 sayılı Kanunda belir-
tilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilecektir. Ancak, sipariş verenler,
Ar-Ge ve tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası
dışında kalan 5746 sayılı Kanun kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşviki dahil diğer teşvik
ve destek unsurlarından yararlanamayacaktır.

(16) Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kap-
samında fazla mesai dahil çalıştığı süreye ilişkin ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarına ön-
celikle 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Teb-
liği (Seri No: 265)’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asgari geçim indirimi uygulana-
cak olup asgari geçim indirimi mahsubu yapıldıktan sonra kalan gelir vergisi tutarının doktoralı
olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için
yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine
sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i her bir personel bazında muhtasar be-
yanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecektir.

(17) Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman
eşdeğeri sayısı, toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu
aşamayacaktır. Küsuratlı sayılar tama iblağ edilir. Destek personelinin toplam tam zaman eş-
değer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt ücreti en az
olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere teşvik uygulanacaktır. Brüt ücretlerin aynı
olması hâlinde, ücretine gelir vergisi teşviki uygulanacak destek personeli işverence belirlene-
cektir. Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi yöneticisi, görev tanımı ve niteliğine göre Ar-Ge
personeli, tasarım personeli veya destek personeli olarak dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 1: (A) Anonim Şirketinin Ar-Ge merkezinde tam zamanlı 70 Ar-Ge personeli
ve 6 destek personeli çalışmakta olup Ar-Ge personelinin 9'u doktoralıdır. Doktoralı ve bekar
personel Bay (B)'ye, Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalışmasına ilişkin olarak, 2016 yılı Temmuz
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ayında haftada 45 saati geçmemek üzere çalışması karşılığında 5.000 TL brüt ücret ödenmek-
tedir. Bay (B), yürüttüğü proje gereği bu dönemdeki faaliyetlerinin %40’ını saha araştırması
amacıyla bölge dışında gerçekleştirmektedir.

(A) A.Ş.'nin bu kapsamda yapacağı ücret ödemelerinden Ar-Ge kapsamında çalıştırılan
doktoralı ve bekar personel Bay (B)'ye ait istisna uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

Ar-Ge merkezinde çalışan Bay (B)'nin ücret gelirinden kesilen gelir vergisi tutarından
asgari geçim indirimi mahsup edildikten sonra kalan vergi tutarının % 95'i olan 488,27 TL'si
terkine konu olacak, terkin sonrası kalan 25,7 TL tutarındaki gelir vergisi ise vergi dairesine
ödenecektir. 

Söz konusu örnekte Bay (B), haftada 45 saatin üzerinde çalışarak aynı ücreti almış ol-
saydı, haftada 45 saatlik çalışmasına isabet eden tutar gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında
değerlendirilecek olup haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmasına karşılık gelen ücret tutarı ise
gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmeyecekti.

ÖRNEK 2: 2016 yılında (Z) Anonim Şirketi tarafından sanayi alanında yürütülen ve
bir kamu kurumu tarafından desteklenen tasarım faaliyetinde tam zamanlı ve doktoralı 4 per-
sonel, 6 teknisyen ve 1 destek personeli görev yapmaktadır.

- Doktoralı personelin her birine tasarım faaliyeti kapsamındaki çalışmasına ilişkin
4.000 TL brüt ücret ödenmektedir. 

- Diğer personelin her birine tasarım faaliyeti kapsamındaki çalışmasına ilişkin 2.000
TL brüt ücret ödenmektedir. 

(Z) A.Ş.’nin bu kapsamda yapacağı ücret ödemeleri haftalık 45 saatlik çalışmalara iliş-
kin olup istisna uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır.
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Bildirim ve beyan
MADDE 4 – (1) Terkin tutarına ilişkin hesaplama, Ar-Ge ve tasarım kapsamında çalışan

personelin her biri için ayrı ayrı yapılarak Ek:1 "Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Kapsamında
Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" tablosunda gösterilecek ve bu bildirim muh-
tasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilecektir.

(2) Mükellefler, Ek:1 "Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı
Teşvikine İlişkin Bildirim"in son  sütununda yer alan "Terkine Konu Edilecek Tutar" toplamını,
verecekleri muhtasar beyannamenin Tablo-1 "Matrah ve Vergi Bildirimi" bölümünün (20/c)
no'lu satırında (20/c-Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 sayılı Kanun Gereği
Terkin Edilen Tutarı) göstereceklerdir. Bu tutar, (19/b) no'lu satırda gösterilen gelir vergisi ke-
sintisi toplamından indirilerek terkin sonrası kalan gelir vergisi tutarı, (21) no'lu satırda göste-
rilecektir.

Uygulamanın başlangıcı
MADDE 5 – (1) Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması 1/4/2008 tarihinden itibaren

uygulanmakta olup 6676 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 1/3/2016 tarihinden geçerli olmak
üzere yürürlüğe girmiştir. Teşvik uygulamasından, bu Kanun uyarınca yayımlanan Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönet-
meliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılacaktır.

(2) Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama
ve Denetim Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde;

a) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu karar tu-
tanağının düzenlendiği,

b) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, proje sözleşmesinin imzalandığı,
c) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesinin onaylandığı,
ç) Teknogirişim sermaye desteklerinde, kamu idaresiyle imzalanan proje sözleşmesinin

yürürlüğe girdiği,
d) Teknoloji merkezi işletmeleri ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinde yürü-

tülen, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaş-
maları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge pro-
jelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından desteklenen veya
TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri yeniden incelemeye tabi
tutulmaksızın, Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerine yönelik destek karar yazısının düzen-
lendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği,

e) Türkiye’nin anlaşmalarla taraf olduğu ikili ya da çok taraflı uluslararası Ar-Ge işbir-
liği programları fonlarından malî olarak desteklenen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerini
yürüten işletmeler TÜBİTAK’ın onay yazısının düzenlendiği 

tarihten itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmak-
tadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşvik Uygulaması Dışında Kalan Ödemeler ve Teşviki Sona Erdiren Haller

Teşvik uygulaması dışında kalan ödemeler
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen ödemeler nedeniyle 5746 sayılı Kanun kapsamında

gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından yararlanılamayacaktır:
a) Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamı dışındaki çalışmalara ait ücret ödeme-

leri, 
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b) Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerinde görev alan ve/veya işletmelerde çalışan ka-
mu  personeline yapılan ücret ödemeleri,

c) Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamında kısmî zamanlı olarak çalışan per-
sonelin hafta tatili, yıllık ücretli izin ve mazeret izni gibi sürelere isabet eden ücret ödemeleri.

Teşvik uygulamasının sona erdiği haller
MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde gelir vergisi stopaj teşviki uygulanmaz:
a) 5746 sayılı Kanuna göre Ar-Ge merkezi olabilme niteliği, geçici vergilendirme dö-

nemini içeren üçer aylık dönemlerde en az 15 (on beş) (2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarında belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için 30 (otuz) olarak uygulanır.), tasarım merkezi
olabilme niteliği, geçici vergilendirme dönemini içeren üçer aylık dönemlerde en az 10 (on)
tam zaman eşdeğer personel istihdam şartına bağlandığından 5746 sayılı Kanunda belirtilen
sayıda personel istihdam şartının ihlal edildiği geçici vergilendirme dönemi itibarıyla,

b) Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerinde, projenin herhangi bir nedenle sona ermesi
veya projeye verilen desteğin son bulması hallerinde, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti bit-
miş sayılacağından bu tarihten itibaren,

c) KOSGEB teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen projelerin herhangi bir nedenle
sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hallerinde, Ar-Ge, yenilik veya tasarım
faaliyeti de son bulacağından bu tarihten itibaren, 

ç) Değerlendirme ve Denetim Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda, projenin re-
kabet öncesi işbirliği niteliğini kaybettiğinin tespit edilmesi hâlinde, proje sözleşmesinin Ba-
kanlık tarafından iptal edildiği tarihten itibaren  

gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar
MADDE 8 – (1) Tamamlanmamış bir Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesinin devredil-

mesi durumunda devralan işletme, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde gelir vergisi sto-
pajı teşvikinden yararlanır.

(2) 5746 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananların, teş-
vikten yararlanma şartlarına haiz olmadıkları halde haksız yere yararlandıklarının tespiti ha-
linde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır ve ziyaa
uğratılmış vergiler gecikme faizi ve vergi ziyaı cezasıyla birlikte tahsil edilir. 

(3) 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge, tasarım
ve destek personelinin ücretlerine ilişkin teşvik, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 75 inci mad-
desinde yer alan düzenlemeye göre, 31/12/2023 tarihine kadar ödenen ücretlerin vergiden müs-
tesna tutulması yerine, muhtasar beyanname üzerinden ücret ödemelerine ilişkin tahakkuk eden
vergiden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra terkin edilmek suretiyle uygulanır. Bu ta-
rihten sonra anılan Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi istisna-
sına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/3/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SERİ  NO: 5)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Yasal Düzenleme

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliş-
tirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan damga vergisi ve
harç istisnalarına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Yasal düzenleme

MADDE 2 – (1) 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Destek-
lenmesi Hakkında Kanunun 16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanunla değişik 3 üncü ve 4 üncü
maddelerinin ilgili fıkraları aşağıdaki gibidir:

“MADDE 3 –
...
(4) Damga vergisi istisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faali-

yetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
…
(8) Bu Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araş-

tırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kap-
samda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

(9) Bu Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı
olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde
siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri bu maddede belirtilen indirim, istisna,
destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. Ancak Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından
siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan har-
camaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise
siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim olarak dikkate alınabilir.
Bu oranları ayrı ayrı veya birlikte iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranlarına kadar
indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin
olmaması halinde Ar-Ge veya tasarım harcamasının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi ta-
rafından indirilebilir. Sipariş verenler, Ar-Ge veya tasarım indirimi ile sipariş verilmesine iliş-
kin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışındaki teşvik ve destek unsurlarından yararlana-
maz.”

“MADDE 4 –
...
(4) Bu Kanunda öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının amacı dı-

şında kullanılması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı
doğmuş sayılır. Sağlanan vergi dışı destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammı uygulanmak su-
retiyle tahsil edilir.
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(5) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar; 193

sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi, 5520 sayılı Kanunun

10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükümleri ile 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci

maddesi hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar. 

...

(7) Bu Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı

ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirle-

nir."

(2) 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklere yönelik uygulama ve denetim

usul ve esasları 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Araştırma, Ge-

liştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

ile belirlenmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM

Damga Vergisi İstisnası Uygulaması

Uygulama esasları

MADDE 3 – (1) 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca,

bu Kanun ve ilgili Yönetmelikte kapsam ve sınırları belirtilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faa-

liyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olacaktır.

(2) Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için; 

a) Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, rekabet öncesi işbirliği ile Ar-Ge, yenilik veya

tasarım projeleri için başvuru yapılan ve desteği veren kamu kurumundan veya 5746 sayılı Ka-

nunda belirtilen vakıflardan, 

b) Teknoloji merkezi işletmeleri için TEKMER müdürlüğünden, 

c) Uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge, ye-

nilik veya tasarım projeleri için TÜBİTAK’tan 

alınan veya bunlar tarafından onaylanan; kâğıda konu işlemin 5746 sayılı Kanun kap-

samında Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olduğunu gösteren proje öneri bilgileri

formu veya destek karar yazısı ya da proje sözleşmesi veya bu mahiyetteki belgenin işlem es-

nasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve ku-

ruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, işlem yapan kurum veya kuruluşlarca başka belge aran-

mayacaktır.

(3) İşlem esnasında, söz konusu belgelerin herhangi bir sebeple ibraz edilememesi du-

rumunda, kâğıtlara ilişkin damga vergisi ilgililerce ödenecektir.

(4) 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde istihdam

edilen personele münhasıran bu görevleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri nedeniyle

düzenlenen kâğıtlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık

prim ve hizmet belgelerinden damga vergisi alınmayacaktır.

(5) 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, bu Kanun kap-

samında yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak

üzere eşya ithaline ilişkin işlemlere harç, bu işlemlerle ilgili düzenlenen kağıtlara damga vergisi

istisnası uygulanacaktır.
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(6) 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında, Ar-Ge ve

tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri projelerde si-

pariş alanlar yukarıda belirtilen istisnalardan yararlanacak olmakla birlikte,  sipariş verenler

de bu kapsamda sadece sipariş alan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile sipariş verilmesine ilişkin

düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi istisnasından yararlanacaklardır.

İstisna uygulamasının başlangıcı

MADDE 4 – (1) 5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası 1/4/2008 tari-

hinden itibaren uygulanmakta olup, 6676 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 1/3/2016 tari-

hinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin

istisna uygulamasından, 5746 sayılı Kanun uyarınca yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Ta-

sarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde yer alan

usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılacaktır.

(2) İlgili Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde;

a) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu karar tu-

tanağının düzenlendiği, 

b) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, proje ortakları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı arasında proje sözleşmesinin imzalandığı, 

c) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesinin onaylandığı, 

ç) Teknogirişim sermaye desteklerinde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri

ile yapılan proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği,

d) Teknoloji merkezi işletmeleri ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinde yürü-

tülen, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaş-

maları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge pro-

jelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından desteklenen veya

TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri yeniden incelemeye tabi

tutulmaksızın, Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerine yönelik destek karar yazısının düzen-

lendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, 

e) Türkiye’nin antlaşmalarla taraf olduğu ikili ya da çok taraflı uluslararası Ar-Ge iş-

birliği programları fonlarından malî olarak desteklenen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerini

yürüten işletmelerde, TÜBİTAK’ın onay yazısının düzenlendiği 

tarihten itibaren düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi istisnasından yararlanılması

mümkün bulunmaktadır.

İstisna uygulamasının sona erdiği haller

MADDE 5 – (1) 5746 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca,

a) Ar-Ge veya tasarım merkezi hüviyetini haiz işletmeler bakımından, Ar-Ge veya ta-

sarım merkezi olma şartının kaybedilmesi, Yönetmelikte belirtilen şartların ihlal edilmesi veya

destek ve teşviklerin amacı dışında kullanılması hâlinde, şartların kaybedildiği, ihlalin gerçek-

leştiği veya destek ve teşviklerin amacı dışında kullanıldığı tarihten, 

b) Rekabet öncesi işbirliği projesinde, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu değer-

lendirmesi sonucunda, projenin rekabet öncesi işbirliği niteliğini kaybettiğinin tespit edilmesi

hâlinde, proje sözleşmesinin Bakanlık tarafından iptal edildiği tarihten, 

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 30 Eylül 2016 – Sayı : 29843



c) Teknogirişim sermaye desteklerinde, onaylanan iş planına kamu idaresi tarafından
verilen desteğin son bulduğu tarihten, 

ç) KOSGEB teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen projelerin herhangi bir nedenle
sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hallerinde,  Ar-Ge, yenilik veya tasarım
faaliyeti de son bulacağından bu tarihten, 

d) Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerinde, projenin herhangi bir nedenle sona ermesi
veya projeye verilen desteğin son bulması hallerinde, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti bit-
miş sayılacağından bu tarihten 

itibaren damga vergisi istisnasından yararlanılamayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk ve Diğer Hususlar

İşlem yapan kurum ve kuruluşların sorumluluğu
MADDE 6 – (1) Damga vergisi istisnası uygulayarak işlem yapan noter, resmi daireler,

diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi kurum ve kuruluşların; Ar-Ge, yenilik veya tasarım faa-
liyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarla ilgili olup istisna uygulanması sebebiyle ilgili-
lerine ödettirilmeyen veya ödeme sırasında tevkif edilmeyen damga vergilerine ilişkin olarak
işlemin yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan "Ar-Ge, Yenilik ve
Tasarım Faaliyetleri ile Siparişe Dayalı Projelere İlişkin Olarak Damga Vergisi İstisnasından
Yararlananlara Ait Bildirim"i doldurmak suretiyle, ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakı-
mından bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri zorunludur. Damga vergisi istisnası uy-
gulanan kağıtların, bir aylık sürenin geçirilmemesi kaydıyla, aynı bildirim ile toplu olarak bil-
dirilmesi mümkün bulunmaktadır.

(2) 5746 sayılı Kanun uyarınca gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında yer alan Ar-Ge
ve destek personeline yapılan ücret ödemeleri için gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim
verilmesi halinde, damga vergisi istisnası da uygulanan bu ücret ödemeleri nedeniyle düzen-
lenen kağıtlar için ayrıca bildirim verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, gelir vergisi
stopajı teşvikine ilişkin bildirime dahil edilmeyen personele ödenen ücretlere dair kağıtlara
damga vergisi istisnası uygulanması durumunda, bu kağıtlar için muhtasar beyannamenin ve-
rildiği vergi dairesine ayrıca bildirim verilecektir.

Diğer hususlar
MADDE 7 – (1) Destek ve teşvik unsurlarının amacı dışında kullanılması, şartların ih-

lali veya projelere yönelik değerlendirme raporlarının olumsuz olmasının tespit edilmesi ha-
linde, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile siparişe dayalı projelere ilişkin zamanında
tahakkuk ettirilmemiş damga vergisi yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır ve ziyaa uğratılmış
vergiler gecikme faizi ve vergi ziyaı cezasıyla birlikte tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/3/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 6)

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliş-

tirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri ile 10/8/2016 ta-

rihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve söz konusu Kanunun uygulanmasına iliş-

kin usul ve esasların düzenlendiği Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklen-

mesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, araş-

tırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile

teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin hususların

açıklanmasıdır. 

Yasal düzenleme

MADDE 2 – (1) 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Destek-

lenmesi Hakkında Kanunun 16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanunla değişik 2 nci, 3 üncü ve

4 üncü maddelerinde aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

“MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulamasında;

a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve

toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uy-

gulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalış-

maları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik

gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel,

bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

b) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla

sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya

iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

c) Ar-Ge merkezi: Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe da-

yalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mü-

kellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan ser-

maye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran

yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-

Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri,

ç) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları,

diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları,
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sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyet-

lerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen

ve araştırmacı tarafından yürütülen projeyi,

d) Rekabet öncesi işbirliği projeleri: Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden ya-

rarlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve

mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça

veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge veya tasarım

faaliyetlerine yönelik olarak yapılan işbirliği anlaşması kapsamındaki bilimsel ve teknolojik

niteliği olan projeleri,

…

f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyen-

leri,

g) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi,

ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi

süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

h) Destek personeli: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faali-

yetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,

…

j) Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer

alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin iş-

levselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin

tümünü,

k) Tasarım merkezi: Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı

olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurum-

ların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirket-

lerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde

tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam

eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri,

…

n) Tasarım projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları,

diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, so-

nuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetle-

rinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından

yürütülen projeyi,

…

ifade eder.

MADDE 3 – (1) Ar-Ge ve tasarım indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge

merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi

anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından

Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya ulus-

lararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde
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ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik har-

camalarının tamamı ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından

desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran tasarım

harcamalarının tamamı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu

maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Bakanlar Kuru-

lunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik har-

camalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı; Bakanlar Kurulunca belirlenen

kriterleri haiz tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan tasarım harcamalarının bir önceki

yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı yukarıdaki esaslar dâhilinde indirim konusu yapılabilir.

Belirlenen kriterlere göre kanuni hadler içerisinde oranları ayrı ayrı veya birlikte farklılaştır-

maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi

Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet

oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap

döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen

tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme ora-

nında artırılarak dikkate alınır.

…

(5) Teknogirişim sermayesi desteği: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ta-

rafından bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki koşulları taşıyanlara

bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 Türk Lirasına kadar teknogirişim

sermayesi desteği hibe olarak verilir. Bu tutarı; sektörler, iş kolları, Bölgeler veya teknoloji

alanları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte beş katına kadar artırmaya veya kanuni tutarına kadar

indirmeye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkilidir. Bu fıkra uyarınca yılı bütçesinde Ar-

Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu

idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 50.000.000 Türk

Lirasını geçemez. Bu tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen

yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Teknogirişim sermayesi desteğinden

faydalananlara, bu desteğe konu projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve ku-

rumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin

veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmayan kısmı 193 sayılı

Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca beyan edilen gelirin ve 5520 sayılı Kanunun 10 uncu mad-

desine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar

yıllık olarak 500.000 Türk lirasını aşamaz. Bu oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indir-

meye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Teknogirişim sermayesi

desteğine konu projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükel-

lefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında

kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme

faizi ile birlikte tahsil edilir.
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(6) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde işbirliğini oluşturan kuruluşların bu işbirliğine

yaptıkları katkılar, işbirliği anlaşmasında belirtilen ortak özel bir hesapta izlenir. Özel hesaba

aktarılan bu tutarlar, harcamanın yapıldığı dönemde katkı sağlayan kuruluşların Ar-Ge ve ta-

sarım harcaması olarak kabul edilir ve proje dışında başka bir amaç için kullanılamaz. Proje

hesabında toplanan tutarlar, proje özel hesabı açan kuruluşun kazancının tespitinde gelir ola-

rak dikkate alınmaz. Rekabet öncesi işbirliği proje bütçesinin en fazla yüzde ellisine kadarlık

kısmı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere geri

ödemesiz olarak desteklenebilir.

(7) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum

ve kuruluşları, kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında ulus-

lararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge ve yenilik projeleri ile ta-

sarım projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar ile uluslararası fon-

lardan aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fon, 193 sayılı Kanun ve 5520

sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge veya tasarım harcaması

tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl

içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işlet-

meden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır.

…

(9) Bu Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı

olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde

siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri bu maddede belirtilen indirim, istisna,

destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. Ancak Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından

siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan har-

camaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise

siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim olarak dikkate alınabilir.

Bu oranları ayrı ayrı veya birlikte iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranlarına kadar

indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin

olmaması halinde Ar-Ge veya tasarım harcamasının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi ta-

rafından indirilebilir. Sipariş verenler, Ar-Ge veya tasarım indirimi ile sipariş verilmesine iliş-

kin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışındaki teşvik ve destek unsurlarından yararlana-

maz.

…

MADDE 4 – …

(4) Bu Kanunda öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının amacı dı-

şında kullanılması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı

doğmuş sayılır. Sağlanan vergi dışı destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-

caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammı uygulanmak su-

retiyle tahsil edilir.
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(5) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar; 193

sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi, 5520 sayılı Kanunun

10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükümleri ile 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci

maddesi hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar.

…”

(2) 6676 sayılı Kanunla 5746 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler 1/3/2016 tarihinde

yürürlüğe girmiş ve Ar-Ge indirimi uygulamasının yanı sıra, bu tarihten sonra gerçekleştirilecek

tasarım projeleri çerçevesinde hesaplanacak tasarım indirimi de gelir ve kurumlar vergisi be-

yannameleri üzerinde dikkate alınabilir hale gelmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ar-Ge ve Tasarım İndirimi

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin kapsamı

MADDE 3 – (1) 5746 sayılı Kanun ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin

Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde, Ar-Ge, yenilik veya tasarım

faaliyetlerinin tanımlarına yer verilmiş ve bu kapsamdaki projelere ilişkin olarak yapılan ve

belli özellikleri taşıyan harcamaların Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebileceği düzen-

lenmiştir.

(2) Bu Tebliğ uygulamasında;

a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve

toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uy-

gulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalış-

maları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik

gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel,

bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

b) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla

sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya

iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

c) Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alan-

larda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevsel-

liğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü

ifade eder.

(3) Söz konusu Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İliş-

kin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre, aşağıda sayılan faaliyetler

Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,

b) Kalite kontrol,

c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
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ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,

d) İlaç üretim izni öncesinde en az iki aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik

çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,

e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş sü-

reçlerin kullanımı,

f) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri

estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,

g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere, internet sitelerinin ve

benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan ya-

zılım geliştirme faaliyetleri,

ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizlik-

lerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,

h) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,

ı) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin plan-

lanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam

amaçlı tüketici testleri,

j) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konul-

masına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,

k) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet

haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler.

(4) Ayrıca, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin

Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre de, aşağıda sayılan faaliyetler ta-

sarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,

b) Kalite kontrol,

c) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş

süreçlerin kullanımı,

ç) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,

d) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin plan-

lanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,

e) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam

amaçlı tüketici testleri,

f) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya ko-

nulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,

g) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının

edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler,
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ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık

alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel de-

ğerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, arma-

ların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faa-

liyetleri,

h) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.

(5) Dolayısıyla, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılan faaliyetlerle ilgili harcamaların

Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilmesi mümkün değildir.

(6) 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge faaliyeti, esas itibarıyla denemelerin son bul-

duğu, ilk üretimin yapıldığı aşamada sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün

pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren Ar-Ge projesi bitmiş sayılır. Bu tarihten sonra

yapılan harcamalar Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilmez. Ancak, tamamlanan bir

proje sonucunda elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni Ar-Ge

projesi olarak değerlendirilir. 

(7) Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirliğini ölç-

mek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme içinde veya dışında test edilmesi ama-

cıyla yapılan harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamındadır. Ancak, ticari üretimin planlanması ve

seri üretim sürecine ilişkin harcamalarla, ürünün tanıtılması amacıyla üretilip dağıtılan numu-

neler için yapılan harcamalar da Ar-Ge faaliyeti kapsamı dışındadır.

Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilecek harcamalar

MADDE 4 – (1) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleri kapsamında yapılan

ve Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

a) İlk madde ve malzeme giderleri: Her türlü doğrudan ilk madde, yardımcı madde, iş-

letme malzemesi, ara mamul, yedek parça, prototip ve benzeri giderler ile 4/1/1961 tarihli ve

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre amortismana tabi tutulması mümkün olmayan maddi kıy-

metlerin iktisabına ilişkin giderler bu kapsamdadır. Hammadde ve diğer malzeme stoklarından

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde fiilen kullanılan kısma ilişkin maliyetler Ar-Ge ve

tasarım indirimine konu tutarın tespitinde dikkate alınacaktır. Bu nedenle, henüz Ar-Ge, yenilik

veya tasarım faaliyetlerinde kullanılmamış olan hammadde ve diğer malzemelere ilişkin ma-

liyet tutarlarının stok hesaplarında; kullanılan, satılan ya da elden çıkarılanların da stok hesap-

larından mahsup edilmek suretiyle izlenmesi gerekir. Buna göre, Ar-Ge, yenilik veya tasarım

projelerinde fiilen sarf edilmeyen ilk madde ve malzemelere ilişkin giderlerin Ar-Ge ve tasarım

indirimine konu edilmesi mümkün değildir. 

b) Amortismanlar: Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ik-

tisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlar bu kapsamdadır.

Bu çerçevede, sadece Ar-Ge ve tasarım projesine tahsis edilen veya münhasıran Ar-Ge veya

tasarım merkezi olarak kullanılan taşınmazlara ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine

30 Eylül 2016 – Sayı : 29843                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



göre hesaplanan amortismanların tamamı, bu kapsamda indirim tutarının tespitinde dikkate

alınabilecektir. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan

makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde

kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.

Örnek 1: Kimya sektöründe faaliyette bulunan (A) Ltd. Şti.’nin aktifinde 120.000 TL

bedelle kayıtlı makine, 2016 hesap döneminde 60 gün süre ile şirketin gerçekleştirdiği Ar-Ge

projesinde kullanılmıştır. Söz konusu makinenin faydalı ömrü beş yıl olup (A) Ltd. Şti. normal

usulde amortisman hesaplamaktadır. 

Buna göre, (A) Ltd. Şti. bu makine için yıllık olarak hesaplamış olduğu (120.000 x

%20=) 24.000 TL tutarındaki amortismanın [24.000 x (60/360)=] 4.000 TL’lik kısmını, Ar-Ge

indirimine konu tutarın tespitinde dikkate alabilecektir.

c) Personel giderleri: Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

çalıştırılan Ar-Ge veya tasarım personeliyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen ve 5746 sayılı Kanun

kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına konu edilen ücretler ile bu mahiyetteki

giderler, Ar-Ge ve tasarım indirimine konu tutarın tespitinde dikkate alınabilecektir. Ar-Ge

veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye isabet eden ve Bakanlar Kurulunca be-

lirlenen sınırlar dâhilinde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilen ücretler de

Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilir. Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında

geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik

gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler Ar-Ge ve ta-

sarım indirimine konu edilemez.

1) Tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmamak

üzere, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili

destek personelinin 5746 sayılı Kanun çerçevesinde gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması

kapsamında bulunan ücretleri ile bu mahiyetteki giderler de personel gideri kapsamındadır. 

2) Kısmi çalışma hâlinde, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdığı

zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları, Ar-

Ge, yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınır. 

ç) Genel giderler: Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, ha-

berleşme, nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve

onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan

giderleri kapsar. Bu kapsamda dikkate alınabilecek giderler, münhasıran Ar-Ge veya tasarım

merkezi olarak kullanılan yerlere ilişkin katlanılan giderler ile bu faaliyetlerle doğrudan ilgili

diğer giderlerdir. Dolayısıyla, kiralanmak suretiyle edinilen ve münhasıran Ar-Ge veya tasarım

merkezi olarak kullanılan taşınmazlara ilişkin kira giderleri de bu kapsamdadır.

1) Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin sigorta giderleri, kitap, dergi ve

benzeri bilimsel yayınlara ait giderler de bu kapsamdadır. Ancak, büro ve kırtasiye gibi sarf

malzemelerine ilişkin giderler Ar-Ge veya tasarım indirimi kapsamında değerlendirilmez.
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2) Ar-Ge veya tasarım merkezlerine ilişkin olarak hesaplanan kira veya amortisman,

su ve enerji giderleri hariç olmak üzere çeşitli kıstaslara göre ortak genel işletme giderleri üze-

rinden hesaplanacak paylar bu kapsamda değerlendirilmez. 

3) Mükelleflerin başkaca faaliyetlerinin yürütülmesinde de kullanılan taşınmazların bir

bölümünün Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılması halinde, bu taşınmazlara ilişkin

kira giderinin veya hesaplanan amortismanların, su ve enerji giderlerinin Ar-Ge veya tasarım

merkezine isabet eden kısımları indirim uygulamasında dikkate alınabilecektir. Ar-Ge veya ta-

sarım merkezlerine ilişkin kira veya amortisman, su ve enerji giderlerinin doğrudan hesapla-

narak Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilmesi esastır. Bu giderlerin doğrudan hesaplanma-

sının mümkün olmaması halinde, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklen-

mesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 1/3/2016 tarihinden

itibaren, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile ilgili ortak genel gider niteliğindeki kira veya amor-

tisman, su ve enerji giderlerinden çeşitli kıstaslara göre hesaplanacak tutarlar, mükelleflerce

Ar-Ge ve tasarım indirimine konu tutarın tespitinde dikkate alınabilecektir. 

i) Ar-Ge ve tasarım merkezinin, mükellefin başkaca faaliyetlerinin yürütülmesinde de

kullanılan taşınmazların bir bölümünde yer alması halinde Ar-Ge veya tasarım indirimine konu

edilecek kira veya amortismanların, Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan alanın yüz-

ölçümünün (metrekare cinsinden), bu merkezlerin bulunduğu binanın toplam yüzölçümüne

(metrekare cinsinden) oranına göre belirlenmesi gerekmektedir.

ii) Enerji ve su giderlerinin, işletme içerisinde Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilişkin

giderleri ölçebilen sayaç veya benzeri cihazlarla ayrıştırılabilmesi durumunda da bu suretle

tespit edilen tutarlar Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilecektir. Bu suretle söz konusu

ayrıştırma işleminin yapılamaması halinde ise, bu mahiyetteki giderlerden; 

- Enerji giderleri, Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan alanın yüzölçümünün

bu merkezlerin bulunduğu binanın toplam kapalı alanının yüzölçümüne olan oranına göre,

- Su giderleri, Ar-Ge ve tasarım merkezinde çalışan personel sayısının bu merkezlerin

bulunduğu binada çalışan toplam personel sayısına olan oranına göre

dağıtıma tabi tutulacaktır. 

iii) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin bulunduğu binaların toplam yüzölçümünün tes-

pitinde, faaliyetlerde kullanılmaya mahsus kapalı alanlar dikkate alınacak olup, otoparklar (ka-

palı olanlar dahil) ve sosyal tesisler gibi fiilen faaliyetlerde kullanılmaya mahsus olmayan alan-

lar dikkate alınmayacaktır.

Örnek 2: Güneş enerjisi panelleri üretimi yapan (A) A.Ş.’nin, fabrika binası içinde Ar-Ge

merkezi de bulunmaktadır. Ar-Ge merkezinin yüzölçümünün fabrika binasının toplam yüzöl-

çümüne oranı %30; Ar-Ge merkezinde çalışan personel sayısının fabrikada çalışan toplam per-

sonel sayısına oranı ise %25’tir.

Fabrika binasının mülkiyetine sahip olan (A) A.Ş., bu fabrika binasına ilişkin olarak

2016 yılı için 100.000 TL amortisman hesaplamıştır. Ayrıca şirketin, bu fabrika binasına ait

ortak genel gider niteliğinde 20.000 TL su; 50.000 TL’de elektrik harcaması bulunmaktadır.
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Ar-Ge merkezi ayrı bir binada bulunmayan ve bu nedenle Ar-Ge merkezinin amortis-

man, su ve elektrik giderlerini doğrudan belirleyemeyen (A) A.Ş., yukarıda belirtilen kıstaslar

çerçevesinde, amortisman, su ve elektrik giderlerini aşağıdaki hesaplamaya göre Ar-Ge indi-

rimine konu edebilecektir.

Amortisman = Toplam amortisman x Ar-Ge merkezinin fabrikadaki m2 bazındaki payı

= 100.000 x %30

= 30.000 TL     

Elektrik  = Toplam elektrik gideri x Ar-Ge merkezinin fabrikadaki m2 bazındaki payı

= 50.000 x %30

= 15.000 TL    

Su = Toplam su gideri x Ar-Ge merkezi çalışanlarının toplam çalışan sayısına oranı

= 20.000 x %25

= 5.000 TL      

Buna göre (A) A.Ş., ortak genel giderlerle ilgili hesapladığı (30.000 + 15.000 + 5.000=)

50.000 TL’yi Ar-Ge indirimine konu edebilecektir.

d) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç ol-

mak üzere, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya

yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve

analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemeleri kapsar.

Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam har-

cama tutarının yüzde ellisini geçemez. 

e) Vergi, resim ve harçlar: Doğrudan Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin

olan ve gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilen vergi,

resim ve harçları kapsar. Doğrudan Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütüldüğü ta-

şınmazlar için ödenen vergiler ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamdadır.

Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulama esasları

MADDE 5 – (1) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum

ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında

uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek

amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen

Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye

desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile

5746 sayılı Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen

tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran tasarım harcamala-

rının tamamı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir

Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. 

(2) Ar-Ge merkezlerinde yapılan bir harcamanın Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edi-

lebilmesi için bu harcamanın Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamında; tasarım mer-

kezlerinde yapılan bir harcamanın indirime konu edilebilmesi için bu harcamanın münhasıran

tasarım faaliyeti kapsamında yapılmış olması esastır.
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(3) Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde o

yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde el-

lisine kadarı yukarıdaki esaslar dâhilinde ayrıca indirim konusu yapılabilir. 

(4) 10/8/2016 tarihinde yürürlüğe giren 1/8/2016 tarihli ve 2016/9092 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararına göre, 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve aşağıda belirtilen gösterge-

lerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım

merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre

artış tutarının yüzde ellisi, Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir:

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı

c) Uluslararası destekli proje sayısı

ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı

d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı

e) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

(5) Bu göstergelerdeki:

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı; ilgili yılda yapılan Ar-Ge

veya tasarım harcamasının, şirketlerin gelir tablosundaki “net satışlarına” oranını, 

b) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı;

Ar-Ge faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen hasılat tutarının, şirket-

lerin tüm faaliyetlerinden elde ettikleri hasılata oranını

ifade eder.

(6) Bu kapsamda, yukarıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde, bir önceki yıla

göre en az yüzde yirmi oranında artış sağlayan Ar-Ge ve tasarım merkezleri, o yıl yapılan

Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisini,

ilave olarak Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edebileceklerdir. 2016/9092 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararının uygulamasında, 2016 yılında yapılan Ar-Ge ve tasarım harcamalarının tamamı

dikkate alınacaktır.

(7) Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapıla-

mayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda Vergi

Usul Kanununa göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

(8) Hesaplanan Ar-Ge ve tasarım indirimi, yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyanna-

meleri ile geçici vergi beyannamelerinin ilgili satırına yazılır.

(9) 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlananlar, Gelir

Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi ve Kurumlar

Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükümleri ile 4691 sayılı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi hükümlerinden ayrıca yarar-

lanamazlar.

(10) Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamındaki harcamalar ayrıca, Vergi Usul

Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir.
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(11) Projelerin tamamlanmasına zorunlu nedenlerle imkân kalmaması veya projenin

başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle iktisadi kıymet oluşmaması hâllerinde, Ar-Ge, yenilik

veya tasarım faaliyeti kapsamında yapılan ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarlar doğ-

rudan gider yazılır.

(12) Tamamlanmamış Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesinin devredilmesi hâlinde, dev-

ri gerçekleştiren işletmelerce aktifleştirilen tutarlar kazanç tutarının tespitinde maliyet unsuru

olarak dikkate alınır. Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesini devralan işletmelerce devir tarihin-

den sonra proje kapsamında yapılan harcamalar Ar-Ge ve tasarım indirimine konu olur. Proje-

nin devri için ayrıca bir bedel ödenmişse, bu bedel Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edile-

mez.

(13) Tamamlanmış bir Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesinin devredilmesi durumunda,

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesini devralan işletme Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararla-

namaz.

(14) Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine ilişkin

harcamalarından ayrılarak, Ar-Ge ve tasarım indiriminin doğru hesaplanmasına imkân verecek

şekilde muhasebeleştirilmesi zorunludur.

(15) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, işbirliğini oluşturan kuruluşlarca işbirliği an-

laşmasında belirtilen ortak özel hesaba aktarılan tutarlar, Ar-Ge ve tasarım indirimine tabi har-

camalar kapsamında olması şartıyla, harcamanın yapıldığı dönemde, katkı sağlayan kuruluş-

ların her biri için katkıları oranında, Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcaması olarak kabul edilir.

Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulamasında izlenecek yöntem 

MADDE 6 – (1) Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlanacak işletmeler, yıllık gelir ve-

ya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde aşağıda belirtilen belgeleri bağlı bulunulan vergi dai-

resine verirler. 

a) Kanun kapsamında ilk defa Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlanacak olan Ar-Ge

merkezlerinden “Ar-Ge Merkezi Belgesi”, tasarım merkezlerinden “Tasarım Merkezi Belgesi”,

proje esaslı Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlanacak olanlardan ise teknik kuruluşlarca dü-

zenlenmiş olan “Ar-Ge ve Yenilik Projesi Değerlendirme Raporu”, “Tasarım Projesi Değer-

lendirme Raporu” veya “Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Değerlendirme ve Denetim Komis-

yonu Kararı” veyahut proje sözleşmesi, (Ancak, bu belgeleri daha önce vergi dairesine vermiş

olup aynı kapsamda Ar-Ge ve tasarım indirimine devam eden işletmelerden, izleyen vergilen-

dirme dönemlerinde bu belgelerin yeniden ibrazı istenmez.)

b) Ar-Ge ve yenilik projeleri, tasarım projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinin,

teknogirişim sermayesinden yararlanan işletmeler için desteği veren merkezî yönetim kapsa-

mındaki kamu idaresince imzalanmış proje sözleşmesi ve eki iş planının, Ar-Ge merkezleri,

tasarım merkezleri ile teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım

projelerinin hangi aşamada bulunduğu, bu projelerin veya iş planının uygulama durumuna iliş-

kin belgeler,
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c) Ar-Ge ve tasarım indirimine konu olan harcamaların ana gruplar itibarıyla yıllık tu-

tarları ve ayrıntılı dökümünü gösteren liste,

ç) Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge ve yenilik

projeleri, tasarım projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermaye deste-

ğinden yararlanan işletmelerde çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu perso-

nelin projelerde görev aldığı süreler, ücretleri, gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen vergi

tutarlarını gösteren liste ile temel bilimler mezunlarının sayıları ve nitelikleri ile bu personele

sağlanan desteğe ilişkin bilgi ve belgeler,

d) Dışarıdan alınan test, laboratuvar, analiz, danışmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmet-

lere ilişkin olarak, hizmet sağlayan kişi/kurum adı, T.C. kimlik no/vergi kimlik numarası, alınan

hizmetin mahiyeti, fatura tarihi ve numarası, tutarı, stopaj ve KDV tutarına ilişkin liste,

e) Sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım

faaliyetlerine ilişkin Ar-Ge ve tasarım merkezlerince verilecek Ar-Ge ve tasarım indirimi tu-

tarlarını gösteren liste.

(2) Türkiye’nin antlaşmalarla taraf olduğu ikili ya da çok taraflı uluslararası Ar-Ge veya

tasarım işbirliği programları fonlarından malî olarak desteklenen Ar-Ge, yenilik veya tasarım

projelerinin TÜBİTAK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(3) Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde Ar-Ge

ve tasarım indiriminin uygulanabilmesi için yukarıda belirtilen belgeleri de içeren yeminli malî

müşavir tasdik raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan vergi dairesine

verilmesi zorunlu olup, Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği pro-

jeleri için yukarıda sayılan belgelerin beyannameyle birlikte ayrıca verilmesi istenilmez. Ar-Ge

merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri haricinde kalan projeler ve

5746 sayılı Kanun kapsamında destek ve teşviklerden yararlananlar için ayrıca yeminli malî

müşavir tasdik raporu aranmaz.

(4) Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin yukarıda belirtilen belgelere tam tasdik raporu

ekinde yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik

raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

5746 sayılı kanun kapsamında alınan hibe desteklerin durumu

MADDE 7 – (1) Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde bulunanların, kamu kurum

ve kuruluşları, kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında ulus-

lararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek

amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları hibe destekler,

desteğin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun olarak özel bir fonda izlenir. 

(2) Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa

göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge,

yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınmaz. 

(3) Bu fonun elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilave dışında

herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi hâlinde, zama-

nında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte işletmeden

tahsil edilir. 
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(4) Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde bulunanların, kamu kurum ve kuruluşları,

kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurum-

lardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya

kredi kullanan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları geri dönüşlü destekler bu kapsamda

değerlendirilmez.

Siparişe dayalı Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde indirim

MADDE 8 – (1) 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçe-

vesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin

sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri de aşağıda yer

verilen esaslar çerçevesinde Ar-Ge ve tasarım indirimi kapsamındadır. 

(2) Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge

veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili vergilendirme döneminde yapılan harcamaların

sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi

veren gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve tasarım indirimi olarak

dikkate alınabilir.

(3) Bu uygulama, 1/3/2016 tarihinden sonra verilen siparişler kapsamında yapılacak

harcamalar dolayısıyla ortaya çıkacak Ar-Ge ve tasarım indirimleri için geçerlidir.

(4) Siparişi verenin gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmaması halinde,

Ar-Ge veya tasarım harcamasının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından indirilebilir.

Bu kapsamda, Türkiye’de verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Ar-Ge ve

tasarım indirim hakkına sahip olmayan kişilerce verilen sipariş üzerine yapılan projelerde, bu

kapsamda yapılan harcamalar dolayısıyla ortaya çıkan indirim hakkının tamamı Ar-Ge veya

tasarım merkezi tarafından kullanılabilir. 

(5) Her bir geçici vergilendirme ve hesap dönemi itibarıyla yararlanılabilecek toplam

Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarının yarısı, Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi tarafından be-

yanname verme sürelerinin başlangıcından önce siparişi verene yazılı olarak bildirilir.

Örnek 3: Tasarım merkezi bulunan (B) A.Ş., (C) Limited Şirketinden 2/4/2016 tari-

hinde sipariş usulüyle tasarım projesi gerçekleştirilmesine yönelik bir sipariş almış ve hazırla-

dığı tasarım projesi 5746 sayılı Kanun çerçevesinde uygun bulunmuştur. (B) A.Ş. 2016 yılında

tasarım indirimine konu 1.000.000 TL tutarında harcama yapmıştır. 

Bu durumda (B) A.Ş., tasarım indirimine konu harcamalarının yarısı olan (1.000.000 x

%50=) 500.000 TL’yi kurumlar vergisi beyannamesinde indirim olarak dikkate alabilecektir.

Tasarım indirimine konu harcamaların geri kalan 500.000 TL’si ise 2016 yılına ilişkin beyan-

name verme döneminden önce (C) Limited Şirketine yazıyla bildirilecek ve (C) Limited Şirketi

tarafından bu tutar kendi kurumlar vergisi beyannamesinde dikkate alınacaktır.

(B) A.Ş.’nin siparişi, gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan kişilerden alması

halinde, tasarım indirimine konu harcamaların tamamı (B) A.Ş. tarafından dikkate alınacaktır.

(6) Bu uygulama, geçici vergi dönemleri itibarıyla da geçerli olacaktır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknogirişim Sermaye Desteğinden Faydalananlara Sağlanan 

Sermaye Desteklerinde İndirim

İndirim uygulaması

MADDE 9 – (1) 5746 sayılı Kanun kapsamında teknogirişim sermayesi desteğinden

faydalananlara, bu desteğe konu projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurum-

lar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin veya

kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmayan kısmı, Gelir Vergisi

Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca beyan edilen gelirin ve Kurumlar Vergisi Kanununun

10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacaktır. İndirim ko-

nusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk Lirasını aşamaz. İndirim uygulamasından geçici

vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılabilir.

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteğinin,

merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi tarafından kabul edilmiş iş planına uygun biçimde

ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş ve girişimcinin münferiden veya müştereken tem-

sil ve ilzama yetkili olduğu işletmeye sermaye desteğini sağlayan mükelleflerce kuruluşunda

veya sonrasında ortak olmak ve sermaye koymak suretiyle sağlanması zorunludur.

(3) İndirim olarak dikkate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin

sağlandığı takvim yılında elde edilen beyana tabi kazanç ve iratların toplam tutarından geçmiş

yıl zararları ve tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde onu ile sınırlıdır.

Kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı hesap dönemi

başındaki öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak koşuluyla kurum kazancının en fazla yüzde

onu ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde kurum kazancı olarak ticari bilanço kârı veya

zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm in-

dirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen ka-

bul edilmeyen giderler - geçmiş yıl zararları - tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır.

(4) Teknogirişim sermayesi desteğine konu projelerin finansmanında kullanılmak üzere

gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içeri-

sinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için, indirim dolayısıyla sermaye des-

teğini sağlayan söz konusu mükellefler adına zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecik-

me faizi ile birlikte tahsil edilir.

Örnek 4: Bayan (B), teknogirişim sermayesi desteğinden faydalanmak için onay almış

ve sermaye şirketi kurmak amacıyla işlemlere başlamıştır. Bayan (B)’nin teknogirişim sermaye

desteğine konu projesine destek olmak isteyen (D) A.Ş. ise, yeni kurulacak şirkete ortak olmak

için girişimde bulunmuş ve kurulan yeni şirkete 2016 yılında 100.000 TL sermaye koyarak

%50 oranında ortak olmuştur.
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(D) A.Ş.’nin 2016 yılı beyanname bilgileri aşağıdaki gibidir:

- 2016 yılı dönem başı öz sermayesi  …………………………........................: 1.000.000 TL

- 2016 yılı ticari bilanço karı ………………………………..….......................: 700.000 TL

- Kanunen kabul edilmeyen giderler ………………………….........................: 150.000 TL

- İştirak kazancı istisnası ……………………………………..….....................: 170.000 TL

- Kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacak bağış .....................: 180.000 TL

(D) A.Ş.’nin sağladığı sermaye desteği, [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul

edilmeyen giderler - geçmiş yıl zararları - tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınmak suretiyle

hesaplanan kurum kazancının yüzde onunu geçemeyecektir.

- Ticari bilanço karı............................................................................................. :  700.000 TL

- KKEG (+) ……………………........................................................................ :  150.000 TL

- İştirak kazancı istisnası (-) …………………………… ………….................. :  170.000 TL

- Kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacak bağış (-)................... :  180.000 TL

- Kurum kazancı [(700.000 + 150.000) – (170.000 + 180.000)] …...............… :  500.000 TL

- Kurum kazancının %10’u (500.000 x %10)………………………................. :   50.000 TL

Bu durumda, sermaye desteği olarak sağlanan 100.000 TL, özsermayenin %20’sini aş-

mamaktadır. Ancak, (D) A.Ş.’nin indirim tutarının tespitinde dikkate alınacak kazancının %10’u

50.000 TL olduğundan, sağlanan sermaye desteğinin sadece 50.000 TL’lik kısmı beyanname

üzerinden indirim konusu yapılabilecek, kalan 50.000 TL ise indirim olarak dikkate alınama-

yacaktır.

(5) Sermaye desteğinin sağlandığı dönemde herhangi bir suretle indirime konu edile-

meyen tutarın izleyen hesap dönemlerine devretmesi mümkün bulunmamaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 6483 Karar Tarihi: 22/09/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/09/2016 tarihli toplantısında,  Türkiye Elektrik

İletim Anonim Şirketi tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin

2016 yılının 4. çeyreği için 2,60 TL/MWh olarak onaylanmasına,

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

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
SU BÖREĞİ HAZIRLIK ÜNİTESİ ALINACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız Üretim alanında kullanılmak üzere, 2 Adet Su Böreği Hazırlık Ünitesi 

alımı teklif alma yoluyla alınacaktır. 
2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 07.10.2015 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
  Tel: 397 33 65 - 66 
  Faks: 397 33 71 - 74 8560/1-1 

————— 
KANAL REVİZYONU VE IZGARA YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamız yeni satış mağazamızın su böreği alanına kanal revizyonu ve ızgara 
yaptırılması, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  
3 - Teklifler en geç 07.10.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
  Tel: 397 33 65 - 66 
  Faks: 397 33 71 - 74 8561/1-1 

—— • —— 
AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN  

50.000 ADET PLASTİK KASA SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

50.000 adet Plastik Kasa alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında 
temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 26 Ekim 2016 saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 

Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / 
göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 26 Ekim 2016 saat 15:00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 
Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı 
Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8549/1-1 
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SÜRE UZATIM İLANI 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’den:  
YATIRIMCILARA DUYURU 

Özelleştirme kapsam ve programına alınan Kütahya ili, Merkez ilçesi, Parmakören 
Mahallesinde yer alan 140 adet taşınmazın özelleştirilmesini teminen 06.09.2016 tarihinden 
itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihaleler için son teklif verme tarihi 30.09.2016 
olarak belirlenmiştir. 

İlgili ihalenin ilan metni ve ihale şartnamesine istinaden söz konusu taşınmazların ihalesi 
için son teklif verme tarihi 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar uzatılmıştır. 

Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için Tanıtım Dokümanı ve İhale 
Şartnamesi alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir. 

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınmak 
suretiyle hazırlanarak yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan 10 Ekim 2016 Pazartesi 
günü saat 14.00’e kadar ADÜAŞ’ın belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme 
tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 8554/1-1 
—— • —— 

KONUT VE TİCARET ALANI ARSALARI SATILACAKTIR 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Beyazşehir mahallesi, 3695 ada, 1 parselde 

bulunan 1799,67 m2’lik ve 3697 ada, 1 parselde bulunan, 1686,85 m2’lik Konut + Ticaret Alanı 
arsaları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif 
Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır. 

1 - İhale 12/10/2016 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda 
yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 
a) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 
b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 
değerleri esas alınır) 

c) Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 
ç) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 
d) Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 
e) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname.  
3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
4 - Son müracaat tarihi 12/10/2016 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 
Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

İlanen duyurulur.  

Mevkii Ada Parsel M2 
Muhammen 

Bedel Geçici Teminat Açıklama: 

Beyazşehir 3695 1 1799,67 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL Konut + 
Ticaret 

Beyazşehir 3697 1 1686,85 2.400.000,00-TL 72.000,00-TL Konut + 
Ticaret 

 8500/1-1 
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İŞ YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Kızılcahamam Belediye Başkanlığından: 
İlçemiz Yenice mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 

Büyük kaplıca İşletmesi Erkekler Bölümünde boş bulunan bitişi durumdaki Çay ocağı ve Büfe 
22.09.2016 tarih ve 202 sayılı encümen kararına istinaden 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. 
Maddesine göre Açık ihale usulü ile 10.10.2016 günü saat 14.00’ da Belediyemiz Encümen 
Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecek olup; İhale ile ilgili 
şartname bedeli mukabilinde Belediyemiz Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden temin edilebilir. 

İlgililere ilan olunur. 8542/1-1 
————— 

İŞ YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 
İlçemiz Yenice Mahallesi hal içersinde boş bulunan 53 nolu işyeri 22.09.2016 tarih ve 

203 sayılı encümen kararına istinaden 10.10.2016 tarihinde saat 14.30’ da Belediyemiz Encümen 
Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre 
Açık teklif usulü ile yapılacak ihale ile kiraya verilecek olup; İhale ile ilgili şartname Belediyemiz 
Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden temin edilebilir. 

İlgililere ilan olunur. 8543/1-1 
—— • —— 

14 KALEM REDÜKTÖRLÜ MOTOR SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 14 Kalem Redüktörlü Motor %20 artar-azalır opsiyonlu 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.10.2016 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8389/1-1 
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GAZETE KAĞIDI (BOBİN) SATIN ALINACAKTIR 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinden: 
III Hamur (Bobin) Gazete Kağıdı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/373480 
1 - İdarenin 
a) Adresi : FEVZİ PAŞA MAHALLESİ FUAT BÖREKÇİ 

CADDESİ ERGUVAN SOKAK NO:2    06030 ULUS / 
RÜZGARLI /ALTINDAĞ/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 310 32 55 / 312 312 54 61 / 312 311 37 44 
  312 311 81 85 
c) Elektronik Posta Adresi : bbasimevi.salm@basbakanlik.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ayrıntıları işin Teknik Şartnamesinde yer aldığı üzere, - 

100 cm’lik 300 Ton - 50 cm’lik 50 Ton - 25 cm’lik 50 
Ton olmak üzere TOPLAM 400 TON III. Hamur Gazete 
(Bobin) Kâğıdı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE 
İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ KÂĞIT AMBARLARI 
(Eşit oranlarda partiler halinde veya def'aten tamamı 
teslim edilecektir) 

c) Teslim tarihleri : Bobin Genişlikleri yönünden eşit oranlarda 200 ton bir 
parti, 200 Ton ikinci parti şeklinde teslim alınabilecektir. 
Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 (kırkbeş) gün 
içerisinde ilk parti teslim edilecektir, Teslimattan en az 1 
(bir) gün önce depo yetkilileri, yüklenici tarafından 
yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilecektir. 
Yüklenicinin nezaretinde malzeme araçtan indirilip, 
depoya yerleştirilmesi idareye aittir. Mal/malzeme 
İşletme Müdürlüğünce oluşturulan Muayene Kabul 
Komisyonunca şartnameler hükümlerince incelemesi ve 
kabulü sonucu teslim alınacaktır. Teslimat miktarınca 
fatura düzenlenecektir 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi 

Müdürlüğü Fuat Börekçi Cad. Erguvan Sok. No: 2 
Rüzgarlı - Altındağ / ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 26.10.2016 - 10:30 
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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 ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 
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 Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu alımın 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, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 
son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,  

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 
Satış sonrası servis bakım onarıma ilişkin olarak Yüklenici: Teknik Şartnamenin ilgili 

hükümlerini dikkate almış ve kabul etmiş sayılacaktır. 
4.3.3. Standarda ilişkin belgeler: 
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4.3.3.1. İstekliler sunacağı ürünle ilgili olduğunu gösteren TSE veya ISO kapsamı 
içerisindeki (varsa CE) belgelerinden en az birini ihale dokümanlarıyla birlikte vereceklerdir. Bu 
belgeler üzerinde geçerlilik tarihi varsa, bu tarih ihale tarihini kapsamalıdır. 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

- İstekliler sunacağı ürünle ilgili olduğunu gösteren TSE veya ISO kapsamı içerisindeki 
belgelerinden en az birini ihale dokümanlarıyla birlikte verebileceklerdir. Bu belgeler üzerinde 
geçerlilik tarihi varsa, bu tarih ihale tarihini kapsamalıdır. 

- İstekli; teknik şartname doğrultusunda ihale gününden 7 (yedi) gün önce azami 1 (bir) 
bobin veya idarece uygun ve yeterli görülecek miktarda 3.hamur gazete kağıdı numunesi 
getirecek, getirilen numune idare tarafından denetlenecek, denenecek ve uygunluk verilecektir. 
Numunesi Teknik Şartnamede belirtilen ölçülere uymayan ve deneme sonucunda istenilen 
randıman alınmayan numunelere uygunluk verilmeyecektir. 

- İdarece numunesi uygun görülenler ihaleye davet edilecektir, numunesi uygun 
görülmeyenler ihaleye davet edilmeyecektir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu ihalede I. II. III. Hamur kağıt vb. yerli ve yabancı kâğıt ürünler benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü 
adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğü / Fuat Börekçi Cad. Erguvan Sok No: 2 Rüzgârlı-Ulus-Altındağ/ANKARA adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat 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 (altmış) takvim 

günüdür.  
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
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VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ VE SANALLAŞTIRMA SUNUCUSU  

SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı ihtiyacı Veri Depolama Ünitesi ve Sanallaştırma Sunucusu ihtiyaç sahibi kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesine ve HP Markasına uygun uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130 - TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 
tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
 8547/1-1 
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PARMAK İZİ ALMA CİHAZI VE ÇEVRE BİRİMLERİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Emniyet 

Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı) ihtiyacı Parmak İzi Alma Cihazı 
ve Çevre Birimleri ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
 8548/1-1 



30 Eylül 2016 – Sayı : 29843 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK YAZILIMLARI VE  
DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar güvenlik yazılımları ve donanımları kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10/10/2016 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır.  

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine ve istenen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 
verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8559/1-1 
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128 ADET ÖĞRENCİ FANTOM ÜNİT İLE 1 ADET EĞİTMEN 
FANTOM ÜNİT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2016/388747 
1 - İdarenin: 
a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 
b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR 
c) Telefon : 232 311 4272 - 4274 
ç) Faks Numarası : 232 311 4322 
d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr. 
2 - İhale Konusu malın 
a) Adı : 128 ADET ÖĞRENCİ FANTOM ÜNİT İLE 1 ADET 

EĞİTMEN FANTOM ÜNİT SİSTEMİ Alımı 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuar 

Cihazı Alımları 
c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bornova/İZMİR 
d) Teslim Tarihi : 30 (OTUZ) takvim günüdür. 
3 - a) İhalenin yapılacağı yer, 
        tarih ve saat : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu 
İhale Tarihi - Saati : 13/10/2016 Perşembe günü - 10:00 
3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
3.b. 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir 
belge. 

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
3.b.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, 

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 
3.c.1. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 

yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 
3.c.2. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… 
model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “başlığı altında teklif veren firmanın 
başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede 
istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik 
şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. 

4 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 
oluşan) en düşük olanıdır. 

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 
5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 
(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 
belgesini sunması zorunludur. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 

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

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 
usulü ile ihale edilecektir. 8546/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 30 Eylül 2016 – Sayı : 29843 

 

TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 
TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden: 
TMİ-400/17.3-1 grup kapsamında ÇEŞME ve TMİ-400/17.3-2 grubu kapsamında 

KARABURUN GIS İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile 
ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile 
yapılması işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19. maddesinde 
belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2016/387906 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57   Bornova/İZMİR 
b) Telefon - Faks Numarası : 0 232 477 13 00 - 0 232 477 13 15 
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale Konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhale konusu hizmet alımı, TMİ-400/17.3-1 grup 

kapsamında ÇEŞME ve TMİ-400/17.3-2 grubu 
kapsamında KARABURUN GIS İletim Trafo 
Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, 
işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve 
Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı 
yolu ile yapılması işi 

b) Yapılacağı Yer : İhale konusu hizmet alımı, Çeşme, Karaburun 
trafo merkezlerinin bulunduğu İl, ilçe, belde vs 
yapılacaktır. 

c) İşin Süresi : İhale konusu hizmet işinin süresi 3 (üç) yıldır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde 
yapılacaktır. 

b) Tarihi - Saati : İhale, 06/10/2016 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır. 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi,  
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 



30 Eylül 2016 – Sayı : 29843 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka 
bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 
İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat 
mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda 

sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal 
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest 
meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 
kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere 
oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 
Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar 
aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla 
ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun 
yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları 
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sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 
4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 
belgeler. 

İstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 
tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim belgesi vereceklerdir. 

4.3.2. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 
seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 
yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; 
4.4.1. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik 
santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 
sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik 
santralı veya İletim Trafo Merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 
gösteren belgeler. 

4.5. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu’na göre trafo 
merkezinde çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo 
işletme teknisyeni) elemanların puanlarının asgari 64 (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi 
halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt 
ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 

Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL + KDV karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 375,00 TL + KDV’dir İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 06/10/2016 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 
Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kısmi teklif verilebilir. 8506/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

1 - İdarenin Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No: 111 45500 

Soma / MANİSA 

a) Telefon ve faks numarası :  (236) 613 23 26 (4 hat) 

  Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a)- 
 

Niteliği - Türü - Miktarı K.İ.K. No Dosya No 

İhale Tarihi ve 

Saati İşin Süresi 

1 
Akaryakıt otomasyon sistemi 

bakım onarımı hizmet alımı işi 
2016/383766 2016-1693 

18/10/2016 

saat:14:00 
730 gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No: 111 45500 Soma / 

Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 8494/1-1 
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1.000.000 TON HAZIR KÖMÜRÜN KAZISI, YÜKLENMESİ, TÜVENAN STOK SAHAMIZ 
İLE KRİBLAJ TESİSLERİMİZE NAKLİYESİ VE BOŞALTILMASI 

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
1.000.000 Ton Hazır kömürün kazısı, yüklenmesi, tüvenan stok sahamız ile kriblaj 

tesislerimize nakliyesi ve boşaltılması işi açık ihale (Kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2016/383804 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 - 416 20 01 
  Faks: 0 286 - 416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz üretim sahasından İşletme 

imkanları ile dekapajı yapılıp açığa çıkarılan hazır kömürün 
kazısı, yüklenmesi, termik santral yanındaki İşletmemize ait 
tüvanan kömür stok sahası ile aynı yerdeki kriblaj 
tesislerimize nakliyesi ve boşaltılması işidir. 

b) İşin yapılacağı yer : TKİ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
ÇAN/ÇANAKKALE 

c) İşin Süresi : İşin süresi 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı 

Salonu 
c) Tarihi ve saati : 18/11/2016 Cuma günü saat 15:00 
d) Dosya no : 2016-09/KÇLİ-KÖMÜR NAKLİ 
4 - İhaleye ait dökümanlar; 
Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

“Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 
2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 
Banka hesaplarına KDV dahil 400,00 TL (posta yoluyla 420,00 TL) yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler 18/11/2016 Cuma günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 8495/1-1 
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KİMYASAL ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Kimyasal 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 : 2016/388456 
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,  
  GRUP 1: 15.000 Adet Kimyasal Analiz 

(teknik şartnamede belirtilen parametrelere göre 
olacaktır), 

  GRUP 2: 20.000 Adet Kimyasal Analiz 
(teknik şartnamede belirtilen parametrelere göre 
olacaktır), 

  GRUP 3: 5.000 Adet Kimyasal Analiz 
(teknik şartnamede belirtilen parametrelere göre 
olacaktır), olmak üzere toplam 40.000 Adet 

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; GRUP 1: 90 (doksan), 
GRUP 2: 120 (yüzyirmi) ve GRUP 3: 60 
(altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati : 11/10/2016 - 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, 
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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, 

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 
kısmi teklif verilebilir. 

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. 8532/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 
2013/188812 
2013/195690 
2013/195684 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
BAŞKANLIĞI İNŞAAT VE 
EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi ADAKALE SOK. NO:30 
YENİŞEHİR Tel-Faks (0312) 5856000 - (0312) 4338549 

Posta Kodu 06420 E-Mail sgkinsaatemlak@sgk.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ERKUR İnşaat Taahhüt Temizlik Gıda 
Sosyal Hizmetler Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi 

Seval ERSÖZ - Merve KELEŞ - 
Eray KELEŞ 

Adresi Ömer Ağa Mahallesi Hasan Özcan 
Sokak No: 8 Kat: 2 İzmit / Kocaeli  

T.C. Kimlik No.  
Seval ERSÖZ (15641202102) - 
Merve KELEŞ (33103772062) - 
Eray KELEŞ (12841640444) 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. Kocaeli Tepecik V.D. / 3630093482  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası Kocaeli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No.   

6. Yasaklama 
Süresi Ay (  ) Yıl 

2 
(İki) 

7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
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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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
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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Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve 

Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. 

Profesör kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri 

ekinde; 

1 - T.C. Kimlik Nolarını gösterir beyanlarını, 

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretlerini, 

3 - Üç adet fotoğraflarını, 

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin 

edilecektir.) 

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan 

Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları, 

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, 

a) Özgeçmişlerini, 

b) Yayın listelerini, 

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan 

olunur. 

NOT: 

- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında 

yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna 

Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları, 

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

ANABİLİM DALI PROFESÖR AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ 

ADLİ TIP 1 
Adli Tıp alanında doçent ünvanına sahip olmak ve 

anaflaksiye bağlı ölümler ile ilgili çalışması olmak. 

TIBBİ PATOLOJİ 1 

Tıbbi Patoloji alanında doçent ünvanına sahip 

olmak. İntestinal iskemi-reperfüzyon sonrası renal 

hasar konusunda deneyimli olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
2016/9133 Boş Bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar

Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
–– Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek

Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Kanun Yolu Değerlendirme Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında

TTO Mühendislik Belgelendirme Deney Hizmetleri Limited Şirketinin Ulusal
Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2016-10)

–– Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında
Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme
Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-12)’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-11)

–– Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine
Dair Tebliğ (MHG/2014-04)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-12)

–– Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd.Şti.’nin Onaylanmış
Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-08)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-13)

–– Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (MHG/2016-14)

–– 2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ
(İthalat: 2016/3)

–– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

–– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

–– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 22/09/2016 Tarihli ve 6483 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


