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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           07 Şubat 2017

       69471265-305-1560

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 07 Şubat 2017

       68244839-140.03-15-40

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           08 Şubat 2017

       69471265-305-1631

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 08 Şubat 2017

       68244839-140.03-21-47

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 11 Şubat 2017 – Sayı : 29976



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           07 Şubat 2017

       69471265-305-1564

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 07 Şubat 2017

       68244839-140.03-19-44

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           07 Şubat 2017

       69471265-305-1562

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 07 Şubat 2017

       68244839-140.03-17-42

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 11 Şubat 2017 – Sayı : 29976



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           07 Şubat 2017

       69471265-305-1561

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 07 Şubat 2017

       68244839-140.03-16-41

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           07 Şubat 2017

       69471265-305-1563

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 07 Şubat 2017

       68244839-140.03-18-43

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           07 Şubat 2017

       69471265-305-1565

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 07 Şubat 2017

       68244839-140.03-20-45

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/25

1 – Bu kararnamede kimliği yazılı Askerî Yargıtay Üyesi bir Askerî Hâkim Subayın

Askerî Yargıtay 4’üncü Daire Başkanlığına 12 Ekim 2016 tarihinden geçerli olmak üzere

atanması, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Ek-5’inci maddesi ile 1600 Sayılı Askerî

Yargıtay Kanununun 13 ve 14 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 

10/02/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

Askerî Yargıtay 4’üncü Daire Üyeliğinden, Hâk.Kd.Alb., Kemal ÖZCAN, 1988-Topçu.9,

30.08.2009, Askerî Yargıtay 4’üncü Daire Başkanlığına

—— • ——

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL EĞİTİM MERKEZLERİ VE EĞİTİM 

KURULUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE 

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 16/11/2015 tarihli ve 29534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet

Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer

alan "Eğitim merkezlerinde" ibaresi "Başkanlık ve eğitim merkezlerince" şeklinde değiştiril-

miştir.
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Eğitim Kurulu, Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bakanlık Müsteşarı.

b) Teftiş Kurulu Başkanı.

c) Personel Genel Müdürü.

ç) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü.

d) Başkan.

e) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun Yargıtay üyeleri arasından seçeceği bir üye.

f) Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay üyeleri arasından seçeceği bir üye.

g) Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanı.

ğ) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki üniversitelerin eğitim bilimleri alanında gö-

rev yapan öğretim üyeleri arasından seçeceği bir üye.

h) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az on beş yıl fiilen mesleği icra etmiş

avukatlar arasından seçeceği bir üye.

(2) Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıl olup süresi dolan üyeler tekrar seçile-

bilir.

(3) Seçimle gelen üyelerin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması hâlinde yeni seçi-

lecek üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan "Eğitim merkezinde" ibaresi "Başkanlık veya eğitim merkezince" şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uzman

psikolog" ibaresi "psikolog" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/11/2015 29534
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NİTRAT 

KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İYİ TARIM 

UYGULAMALARI KODU TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/46)

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat

kirliliğini önlemek veya azaltmak için çiftçiler tarafından uyulması gereken usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliğinin 6 ncı mad-

desi gereği belirlenen nitrata hassas olan ve olmayan bölgelerde çiftçiler tarafından uyulması

gereken kuralları ve uygulama esaslarını içeren ve bu Tebliğin ekinde yer alan iyi tarım uygu-

lamaları kodunu ve bu Kodu uygulayacak tarımsal işletmelerin tespitine dair usul ve esasları,

Kodun uygulanmasında görev alacak personelin yetki ve sorumlulukları ile ilgili hükümleri

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korun-

ması Yönetmeliğinin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Çiftlik hayvanları: Et, süt, yumurta da dâhil olmak üzere gıda, deri, kürk, yün, tüy

veya diğer ürünlerin temini için veya işgücü amacıyla insanlar tarafından yetiştirilen ve besle-

nen hayvanları,

c) Denetim raporu: İşletmenin iyi tarım uygulamaları koduna uygunluğunu gösteren

belgeyi, 

ç) Gübre: Bitkisel üretimde verimi ve kaliteyi artırmak amacıyla tarımsal alana uygu-

lanan azot ya da azot bileşikleri içeren organik ya da inorganik maddeyi,
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d) Hayvansal gübre: Çiftlik hayvanlarından kaynaklanan dışkılar ya da dışkı ile altlığın

karışımını,

e) İl/ilçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüğünü,

f) İyi tarım uygulamaları kodu: Bu Tebliğin ekinde yer alan suların tarımsal faaliyet-

lerden kaynaklanan nitrat kirliliğine karşı korunması amacıyla çiftçiler tarafından alınması ge-

reken tedbirleri,

g) İyi tarım uygulamaları kodu yetkilisi: Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitime ka-

tılarak belgelendirilmiş kişileri, 

ğ) Kapalı dönemler: Gübrelerin toprağa uygulanmasının yasak olduğu dönemleri,

h) Kimyasal gübre: Bir endüstriyel işlemle üretilen herhangi bir gübreyi, 

ı) Kod: İyi tarım uygulamaları kodunu, 

i) Nitrata hassas bölge: 50 mg/l’den fazla nitrat içeren ve önlem alınmadığı takdirde,

belirlenen sınır değerde nitrat içerebilecek tüm yer üstü ve yer altı suları ile tarımsal kaynaklı

kirlilikten dolayı ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli tedbirler alınmazsa ötrofik hale gele-

bilecek tabii tatlı su göllerini, diğer tatlı su kaynaklarını, haliçleri ve kıyı sularını etkileyen böl-

geleri,

j) Örnek alma istasyonu: Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin tespiti amacıyla

yer üstü ve yer altı sularında koordinatları belli numune alma noktalarını, 

k) Ötrofikasyon: Suların besin maddeleri, özellikle azot ve/veya fosfor bileşikleri yö-

nünden alg ve daha yüksek yapılı bitkilerin üremesini hızlandıracak, böylece sudaki canlıların

dengesini bozacak ve su kalitesinde istenmeyen bozulmalara yol açacak şekilde zenginleşme-

sini, 

l) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya

su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave ola-

rak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,

m) Yer altı suyu: Yer altında doygunluk kuşağında bulunan ve toprakla ya da toprak al-

tıyla doğrudan temas halinde olan bütün suları,

n) Yer üstü suyu: Yer yüzeyinde bulunan denizler, akarsular ile göl, gölet, baraj, lagün

gibi doğal ve yapay su alanlarını, 

o) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak

il ve ilçelerin 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa

ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini,

ifade eder.
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İyi tarım uygulamaları kodunun genel kuralları

MADDE 5 – (1) İyi tarım uygulamaları kodu; sularda tarımsal faaliyetlerden kaynak-

lanan nitrat kirliliğinin önlenmesine yönelik arazi yönetimi, bitki besin maddesi yönetimi, hay-

vansal gübre yönetimi, sulama yönetimi, bitki koruma ürünleri yönetimi ve işletmede tutulması

gereken kayıtlara ilişkin hükümleri içerir.

(2) İyi tarım uygulamaları kodunun uygulanması nitrata hassas bölgelerde zorunludur. 

(3) Nitrata hassas bölgelerde, yılda 1600 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri

ile yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne sahip tarımsal işletmeler, yürüttükleri tarımsal faa-

liyetlere göre hayvansal gübre deposu ve/veya gübreleme planı yapmakla yükümlüdür.

(4) Nitrata hassas bölgelerde, yılda 1600 kg’dan az azot üreten hayvancılık işletmeleri

için hayvansal gübre deposu ve gübreleme planına yönelik hükümlerin uygulanması zorunlu

olmayıp, gönüllülük esastır. Ancak bu işletmeler, üçüncü fıkra hükümleri haricindeki tüm hü-

kümleri uygulamakla yükümlüdür.

(5) İyi tarım uygulamaları kodunun uygulanması nitrata hassas olmayan bölgelerde gö-

nüllülük esasına dayanır. Ancak nitrata hassas olmayan bölgelerde yılda 3500 kg ve üzeri azot

üreten hayvancılık işletmeleri, hayvansal gübreyi kapalı dönem boyunca depolamak ve hay-

vansal gübre yönetim planı yapmakla yükümlüdür. 

(6) Nitrata hassas bölgelerde yılda 1600 kg ve üzeri azot, nitrata hassas olmayan böl-

gelerde ise yılda 3500 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri ile yeter gelirli tarımsal

arazi büyüklükleri dikkate alınarak belirlenmiş olan tarımsal arazi büyüklüğüne sahip tüm ta-

rımsal işletmeler, iyi tarım uygulamaları kodu yetkilisinden Kodun uygulamaları ile ilgili teknik

destek alır.

İyi tarım uygulamaları kodu kapsamında hayvansal gübre deposu ve gübreleme

planı yapması gereken tarım işletmelerinin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Hayvansal gübre deposu ve gübreleme planı yapacak tarımsal işlet-

meler il/ilçe müdürlükleri tarafından belirlenir.

(2) İyi tarım uygulamaları kodunu uygulayacak tarımsal işletmeler, faaliyetleri ile ilgili

Bakanlığın kayıt sistemlerine kayıtlı olmalıdır.

(3) Tarımsal işletmede üretilen toplam azot, işletmedeki hayvanlardan elde edilen ve/ve-

ya işletmeye dışardan gelen hayvansal gübrede bulunan azottan oluşur.

(4) Tarımsal işletmelerin toplam azot üretimi, iyi tarım uygulamaları kodu Tablo 2.1’de

yer alan katsayılar kullanılarak hesaplanır.
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(5) İl/ilçe müdürlüklerince belirlenen hayvansal gübre deposu ve gübreleme planı ya-

pacak tarımsal işletmeler, işletmenin bulunduğu yerleşim yerinde 15 işgünü süresince askıya

çıkarılarak ilan edilir. İtirazlar askı süresince il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar il/ilçe mü-

dürlüklerince değerlendirilerek, takip eden 15 işgünü içerisinde sonuca bağlanır ve itiraz sahi-

bine bildirilir.

(6) Nitrata hassas bölgelerde yılda 1600 kg ve üzeri azot, nitrata hassas olmayan böl-

gelerde ise yılda 3500 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri ile yeter gelirli tarımsal

arazi büyüklükleri dikkate alınarak belirlenmiş olan tarımsal arazi büyüklüğüne sahip yeni ku-

rulacak tarımsal işletmeler, iyi tarım uygulamaları koduna uygun olarak planlanmalıdır. Mevcut

işletmelerin ise 4 yıl içinde iyi tarım uygulamaları koduna uyum sağlaması gerekir.

(7) Nitrata hassas bölgelerdeki tarımsal işletmelerin iyi tarım uygulamaları koduna uy-

gunluğu, il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

Eğitim ve belgelendirme faaliyetleri

MADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından düzenlenen iyi tarım uygulamaları kodu eğitimine

katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, iyi tarım uygulamaları kodu yetki belgesini almaya hak

kazanır.

(2) İyi tarım uygulamaları kodu kapsamında yer alan konularda çiftçilere yönelik olarak

eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilir.

İyi tarım uygulamaları kodunu uygulayacak tarım işletmelerinin denetimi

MADDE 8 – (1) İyi tarım uygulamaları kodunu uygulamakla yükümlü olan veya gö-

nüllü olarak Kodu uygulamak isteyen tarımsal işletmelerin denetimi il/ilçe müdürlüklerinde

çalışan iyi tarım uygulamaları kodu yetkilisi tarafından her yıl en az bir defa yapılır. Ayrıca ge-

rekli görülmesi halinde Bakanlıkça ilave denetimler de yapılır.

(2) Denetimde işletmedeki tarımsal faaliyetlerin, iyi tarım uygulamaları kodunda be-

lirtilen hükümlere uygunluğu değerlendirilir ve denetim raporu düzenlenir.

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Nitrata hassas bölgeler ilan edilene kadar, tüm bölgeler nit-

rata hassas olmayan bölge olarak kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ 

AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 4)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında

ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, sınıflandırma uygulamaları arasında

uyum ve yeknesaklığın temin edilmesi için tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Ulusal

Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 15 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 3/6/2011 tarihli

ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle

ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,
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b) Alt Pozisyon Notu: Alt pozisyonlara ilişkin açıklamaları,

c) Bölüm: Birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı veya çoğunlukla aynı hammad-

deden eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan fasılları içeren grupları,

ç) Ek Not: Armonize Sistem Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon notları ile birlikte, Türk

Gümrük Tarife Cetvelinin hazırlanmasında esas alınan ve pozisyon ile alt pozisyonlara ilişkin

açıklamalar getiren Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü notlarını,

d) Fasıl: Bölümlere göre daha alt düzeyde ve birbirine daha çok benzeyen aynı nitelikte

eşyayı içine alan, altı basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla

ifade edilen kısımları,

e) Fasıl Notu: Fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili açıklamaları,

f) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarifenin

yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,

g) Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları: Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü

Açıklama Notlarını,

ğ) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi: Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kod-

lama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomenklatürü İzahnamesini,

h) Pozisyon: Fasla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dört basamaklı

rakamla ifade edilen, eşyanın ilgili faslın kaçıncı sırasında olduğunu gösteren sayı gruplarını,

ifade eder.

Geçerliliğini yitiren kararlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına uy-

mayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin beşinci

fıkrası uyarınca bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO:1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TIR İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 6)

MADDE 1 – 31/12/2010 tarihli ve 27802 beşinci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 31/3/1985 tarihli ve 18711 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 16/1/1985 tarihli ve 85/8993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 1975 tarihli

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi,

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 91 inci maddeleri ile Gümrük Yö-

netmeliğinin 276 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan

“TIR Uygulama Tebliği” ifadesi “bu Tebliğ”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ö)

bentlerinde yer alan “Müsteşarlık” ifadeleri “Bakanlık”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(g) bendinde yer alan “Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünü” ifadesi “Gümrükler Genel

Müdürlüğünü”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan “Gümrük Müste-

şarlığını” ifadesi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u)

bendinde yer alan “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri” ifadesi “Gümrük ve Ticaret Bölge

Müdürlükleri”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde, 8 inci maddesinin ikinci fık-

rasında ve 65 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığı” ifadeleri “Ulaş-

tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (hh) bendinde

yer alan “Ulaştırma Bakanlığınca” ifadesi “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca”,

8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “144” ifadesi “120”, 8 inci maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “192” ifadesi “168”, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında
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yer alan “Ulaştırma Bakanlığınca” ifadesi “bu Bakanlıkça”, 10 uncu maddesinin birinci fıkra-

sında ve 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığından” ifadeleri

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından” ve 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında

yer alan “hata bildirim formu” ifadesi “yazı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ikinci bölüm başlığı ve 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“TIR Güzergâhları ve Güzergâh Katetme Süreleri”

“MADDE 4 – (1) Kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli şüphe bulun-

ması veya gerek taşınan eşya gerekse taşıyıcı hakkında gümrük idarelerinde risk verilerinin

mevcut olması ile ATS cihazının takılması hallerinde, TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan

taşıtların izleyeceği güzergâhlar gümrük idaresince belirlenir. Belirlenen bu güzergâh TIR kar-

nesinin 22 no.lu kutusuna yazılır.

(2) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen özel izin belgesi

veya özel yük taşıma izin belgesinde bir güzergâh belirlenmesi halinde, bu güzergâh gümrük

idaresi tarafından esas alınır ve taşıtların bu güzergâhı izlemeleri zorunludur.

(3) Güzergâh ihlali yaptığı tespit edilen taşıtlar için 4458 sayılı Gümrük Kanununun

241 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince para cezası uygulanır. Ayrıca, bu taşıtlar fiziki

kontrole tabi tutulur.

(4) Güzergâh ihlallerinin tespitinde, taşıyıcı firmalar tarafından kullanılan araç takip

sistemlerinden de yararlanılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tezkiye edilen firmaların bilgileri, TIR/Transit Takip Programı ile Uluslararası

TIR Veri Bankasına girilir. Ayrıca tezkiye edilen firmalar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.”

“(7) Tezkiye edilmiş firmalara ait bilgiler ile firmaların adres, unvan ve ortak değişik-

likleri, kefil kuruluş tarafından tutulur, bu bilgiler yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Mü-

dürlüğe bildirilir. Adres ve unvan değişiklikleri Genel Müdürlükçe TIR/Transit Takip Progra-

mına girilir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(3) Tezkiyesi iptal edilen firmanın bilgileri TIR/Transit Takip Programı ile Uluslararası

TIR Veri Bankasından silinir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A

maddesi eklenmiştir.

“Başlamış taşımalarda yapılacak işlemler

MADDE 12/A – (1) Taşıyıcı firmanın geçici veya daimi ihraç edildiği ya da tezkiyesi-

nin iptal edildiği tarihten önce başlamış taşımalarda;

a) Çıkış gümrük idaresince Kara Kapıları Taşıt Takip Programından taşıtın çıkış işlemi

yapılır ve TIR karnesi veri girişi yapılarak sonlandırılır.
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b) Özet beyan modülünden “Teslim Alma” kaydı düzenlenir ve varış gümrük idaresince

TIR karnesi veri girişi yapılarak sonlandırılır.

c) Başka bir Akit Tarafta başlamış taşımada bu firmaya ait TIR karnesi giriş gümrük

idaresince kabul edilmez.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Taşıt onay belgesi, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafın-

dan yetki verilen gümrük idarelerince Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi (ETOBS) kulla-

nılarak düzenlenir. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından belirlenen taşıt onay bel-

gesi düzenlemeye yetkili gümrük idareleri Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Taşıt onay belgesi başvurusunda bir dilekçe ekinde;

a) İmza sirküleri,

b) Araç tescil belgesi,

c) Taşıt listesini gösteren taşıt belgesi,

ç) Taşıtın “ön, arka, sağ ve sol” cephelerinden çekilmiş 18 x 24 cm. ebatlarında fotoğ-

raflar ile birden fazla gümrük mührünün tatbik edilmesinin gerekmesi halinde bu mühürlerin

yerlerini gösterir kroki veya fotoğraflar,

yer alır.

(3) Taşıt onay belgesi, tezkiye edilen firmalar adına kayıtlı taşıtların TIR Sözleşmesi

ek-2’de yer alan teknik şartlara sahip olduğunun tespit edilmesi halinde TIR Sözleşmesi ek-

6’da yer alan açıklama notları da dikkate alınarak, gümrük müdürü veya yetkilendireceği müdür

yardımcısı başkanlığında ETOBS üzerinden oluşturulacak 3 kişilik komisyon tarafından, iki

yıl süreyle geçerli olmak üzere TIR Sözleşmesi ek-4’te yer alan örneğe uygun olarak düzenlenir.

(4) Eşya güvenliğinin sağlanması için taşıta birden fazla gümrük mührünün tatbik edil-

mesinin gerekmesi halinde mühür sayısı, taşıt onay belgesinin 5 no.lu bölümüne yazılır.

(5) ETOBS üzerinden düzenlenerek A4 formatında çıktısı alınan taşıt onay belgesinin

ilgili yeri imzalanır, her bir sayfası mühürlenir ve belgenin sayfaları birbirinden ayrılmayacak

şekilde tutturulur.

(6) İkinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen belgeler tasdik edilerek işlemi biten taşıt onay

belgesi ile birlikte taşıtın kayıtlı olduğu firmaya verilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Taşıt onay belgesi süresinin yurtdışında sona ermesi halinde, taşıt

onay belgesini düzenleyen gümrük idaresine yazılı olarak başvurulur. Gümrük idaresi tarafın-

dan firma dosyası incelenerek bir defaya mahsus olmak üzere ETOBS üzerinden otuz gün ek

süre verilir ve işlemler 15 inci maddenin beşinci fıkrasına göre tamamlanır.

(2) Bir TIR taşıması sırasında geçerlilik süresi biten taşıt onay belgesi, bu taşımanın

sonuna kadar geçerli kabul edilir.

(3) Taşıt onay belgesinin yenilenmesi için geçerlilik süresinin bitimine en fazla otuz

gün kala, taşıt onay belgesini düzenleyen gümrük idaresine başvurulur. Gümrük idaresince 15

inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca şartların sağlandığının tespit edilmesi ve yapılan ince-
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lemede yenilenmesi talep edilen taşıt onay belgesi ve eki belge ve fotoğraflardan bir farklılığın

olmadığının anlaşılması durumunda, 15 inci maddenin beşinci fıkrasına göre işlem yapılarak

taşıt onay belgesi firmaya verilir. Farklılık tespit edilmesi durumunda ise belge yenileme talebi

reddedilir ve belge iptal edilerek 15 inci maddede yer alan yeni belge düzenlemeye ilişkin hü-

kümler çerçevesinde talep değerlendirilir.

(4) Taşıt onay belgesi en fazla üç defa yenilenebilir.

(5) Geçerlilik süresi dolan taşıt onay belgesi için belgenin düzenlendiği gümrük idare-

sinden farklı bir gümrük idaresine başvurulması halinde, başvurulan gümrük idaresine bir ön-

ceki belge ibraz edilerek 15 inci maddeye göre yeni taşıt onay belgesi düzenlenir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Geçerlilik süresi içinde, taşıt onay belgesinin;

a) Çalınması halinde ilgili kolluk birimleri veya adli makamlardan alınacak belgeler ile,

b) Kaybolması halinde gazete ilanı ile,

c) Tahrip olması halinde ise tahrip olan bu belge ile,

taşıt onay belgesini düzenleyen gümrük idaresine başvurulur, ETOBS’ta yer alan bel-

genin A4 formatında çıktısı alınarak ilgili yeri imzalanır, her bir sayfası mühürlenir, belgenin

sayfaları birbirinden ayrılmayacak şekilde tutturulur ve taşıtın kayıtlı olduğu firmaya verilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) 14 üncü maddede yer alan ve tezkiye edilen firmalar adına kayıtlı

taşıtlar için taşıt onay belgesi düzenlenir.

(2) Çekiciler ile ağır veya havaleli eşya taşıyan taşıtlar için taşıt onay belgesi aranmaz.

(3) Geçici olarak ihraç edilenler hariç TIR Sözleşmesi hükümlerine göre TIR rejiminden

daimi olarak ihraç edilen firmalar adına düzenlenen taşıt onay belgeleri iptal edilir. Geçici ihraç

edilen firmaların belge değişikliği, ek süre, yenileme ve yeni taşıt onay belgesi verilmesi ta-

lepleri kabul edilmez.

(4) Taşıtın kayıtlı olduğu firmanın değişmesi nedeniyle yeni bir taşıt onay belgesi talep

edilmesi halinde, taşıt için önceki firma adına düzenlenmiş taşıt onay belgesi, iptal edilmek

üzere taşıt onay belgesi düzenlemeye yetkili gümrük idaresine ibraz edilir. Ancak, belgenin ib-

raz edilemeyeceğinin beyan edilmesi halinde, taşıtın daha önce kayıtlı olduğu firmadan alınacak

bir yazı veya bunun mümkün olmaması halinde verilecek bir taahhütname ile 15 inci maddeye

göre yeni taşıt onay belgesi düzenlenir.

(5) Boyanma, branda veya üzerindeki bilgilerde değişiklik, firma logosunun değişmesi

gibi nedenlerden dolayı, taşıtın dış görünümünün taşıt onay belgesi eki fotoğraflardan belirgin

şekilde farklı hale gelmesi halinde belge, taşıt onay belgesi düzenlemeye yetkili gümrük idaresi

tarafından iptal edilerek, 15 inci maddeye göre yeni taşıt onay belgesi düzenlenir. Taşıtın dış

görünüşünde esaslı bir değişiklik olmaması halinde, farklılığa ilişkin 18 x 24 cm. ebatlarında

fotoğraflar tasdik edilerek taşıtın kayıtlı olduğu firmaya verilir. Ayrıca, ETOBS üzerinden belge

değişikliği yapılarak bu fotoğraflar sisteme eklenir.
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(6) Taşıt onay belgesinin sahte olarak düzenlendiğinin ya da üzerinde tahrifat yapıldı-

ğının tespit edilmesi halinde ETOBS’ta kayıtlı olan belge iptal edilerek;

a) Kağıt ortamındaki belge üzerine yapılan tespit açıkça görülebilecek şekilde şerh dü-

şülür ve resmi mühür ile tasdiklenir.

b) Belgenin iptal edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ETOBS üzerinden taşıta bloke

konur ve bu süre içinde taşıtın aynı kişinin mülkiyetinde olması durumunda taşıt onay belgesi

düzenlenmez. İptal edilen taşıt onay belgesinin ETOBS’ta yer almaması durumunda ise söz

konusu belgenin iptal edildiği ve aynı taşıta altı ay süreyle taşıt onay belgesi düzenlenmemesi

gerektiği hususunda tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bildirimde bulunulur.

c) Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

ç) Usulsüzlüğü tespit eden gümrük idaresi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç

duyurusunda bulunulur.

d) Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(7) Taşıt onay belgesi düzenlenmiş bir taşıtın TIR Sözleşmesi ek-2’de yer alan şartları

kaybettiğinin tespit edilmesi halinde, tespiti yapan gümrük idaresinin taşıt onay belgesi düzen-

lemeye yetkili bir gümrük idaresi olması durumunda bu idare, yetkili gümrük idaresi olmaması

durumunda ise bildirimde bulunmak suretiyle bu idareye en yakın taşıt onay belgesi düzenle-

meye yetkili gümrük idaresince;

a) ETOBS’ta kayıtlı olan belge iptal edilir.

b) Kağıt ortamındaki belge üzerine yapılan tespit açıkça görülebilecek şekilde şerh dü-

şülür ve resmi mühür ile tasdiklenir.

c) İptal edilen taşıt onay belgesinin ETOBS’ta yer almaması durumunda, bu hususlar

ayrıca belgeyi düzenleyen gümrük idaresine de bildirilir.

ç) Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

d) Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(8) Dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, herhangi bir nedenle iptal edilen taşıt

onay belgeleri ibraz edilmedikçe yeni taşıt onay belgesi düzenlenmez.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Bu Tebliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 27, 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası

ile 40 ıncı maddelerinde belirtilen durumlar dışında, eşya gümrük idareleri tarafından muayene

edilmez.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(3) Geçerlilik süresi biten bir TIR karnesinin hareket gümrük idaresi tarafından sehven

kabul edilerek eşyanın sevk edilmesi ve bu durumun diğer bir hareket gümrük idaresi, giriş,

varış veya çıkış gümrük idaresi tarafından tespit edilmesi halinde, durumu tespit eden gümrük

idaresi tarafından TIR karnesi sonlandırılarak TIR karnesi Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına son-
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landırma gerekçesine ilişkin gerekli meşruhat düşülür. TIR karnesinin “onaylı rapor” sayfası

doldurulur. TIR/Transit Takip Programında Volet-2 kaydına ilişkin işlemler tamamlanarak son-

landırma gerekçesine ilişkin açıklama yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Gümrük Yönetmeliğinin 33 no.lu ekinde yer alan, kaçakçılık yapılacağına dair ih-

bar, istihbarat, kuvvetli şüphe bulunan, gümrük idarelerinde risk verileri mevcut olan veya ATS

cihazı takılan eşyanın sevkinde taşımaya ilişkin bilgiler, hareket veya giriş gümrük idaresinde

işlemlerin tamamlanmasını müteakip bu idarelerce çıkış veya varış gümrük idaresine gecik-

meksizin bildirilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) TIR karnesi himayesinde taşınan eşya için taşıtın giriş gümrük idaresine varışından

önce elektronik ortamda ek-5’de belirtilen bilgileri içeren ön beyan verilir. Beyanın taşıtın giriş

gümrük idaresine varışından sonra verilmesi durumunda, taşıyıcı firma ve taşınan eşya risk

kriterleri çerçevesinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulur.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten

kaldırılmış, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gümrük idaresince;

a) Brandalı taşıtlarda brandanın yırtık ve sökük,

b) Römork, yarı römork ve konteynerlerde kırık ve delik,

c) Taşıtın mührünün/mühürlerinin, sağlam olup olmadığı ile TIR karnesinde kayıtlı nu-

mara ve adede uygun,

olup olmadığı haricen kontrol edilerek, uygun bulunması halinde 25 ve 26 ncı madde

hükümleri uyarınca işlemlere devam edilir. Uygun bulunmaması halinde ise, TIR işlemleri ile

ilgili servise derhal bilgi verilir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş, aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Görevli memur tarafından, TIR karnesi ve taşıt onay belgesinin imza ve mühürleri,

geçerlilik süreleri ile ibraz edilen diğer belgelerin uygunluğu kontrol edilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sistem tarafından atanan memur, beyanın kontrol türüne göre işlemleri gerçekleş-

tirir. Beyanın kontrol türünün belge kontrolü olması ve yapılan kontrol sonucunun olumlu ol-

ması halinde TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprakları ile Volet-1 yaprağı dipkoçanının

ilgili bölümlerine görevli memur tarafından gerekli kayıt ve meşruhatlar düşülür. Sistem üze-

rinde onay verilerek Volet-1 yaprağı koparılarak TIR karnesi sürücüye teslim edilir ve taşıt

varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilir.

(2) Beyanın kontrol türünün belge kontrolü olması ve yapılan kontrol sonucunda TIR

karnesi ve ekli belgelerde ciddi farklılık tespit edilmesi ile muayene yapılmasının gerekli gö-

rülmesi durumunda, idare amiri tarafından gerekli yönlendirme yapılır ve eşya muayene edilir.
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Muayene sonucunun olumlu olması halinde, taşıta tekrar mühür tatbik edilir. TIR karnesinin

Volet-1 ve Volet-2 yaprakları ile Volet-1 yaprağı dipkoçanının ilgili bölümlerine gerekli kayıt

ve meşruhatlar düşüldükten sonra sistem üzerinde onay verilir. Volet-1 yaprağı koparılarak TIR

karnesi sürücüye teslim edilir ve taşıt varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Taşıt, römork, yarı römork ve konteynerlerden;

a) Haklarında ihbar ya da kuvvetli şüphe bulunanlar,

b) Mühürleri bulunmayanlar veya koparılmış ya da bozulmuş halde olanlar,

c) Brandalı taşıtlarda brandalarında sökük, yırtık veya TIR Sözleşmesi ek-2’de belirle-

nen şekle aykırı yama bulunanlar ile TIR halatlarında kopukluk bulunanlar,

ç) Römork, yarı römork veya konteynerlerde kırık, delik bulunanlar,

d) Tartıda tespit edilen ağırlığı TIR karnesinde kayıtlı ağırlıktan farklı olanlar,

e) Belgelerinde şüpheli durum bulunanlar ile gizli bölme olduğuna dair şüphe oluştu-

ranlar,

f) Sistem tarafından muayeneye tabi tutulanlar,

görevlendirilecek muayene memuru tarafından açılarak masrafları taşımacıya ait olmak

üzere muayene edilir.”

“(4) Taşıtın mühürlü kısmındaki veya mühürlü konteynerdeki eşyada TIR karnesinde

beyan edilen eşyanın miktarına göre eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi halinde tutanak dü-

zenlenir ve tutanağın bir örneği TIR karnesine eklenir. Eksiklik durumunda, bu bilgiler TIR

karnesinin varış veya çıkış gümrük idaresine kadar kullanılacak yapraklarının 9, 10 ve 11 no.lu

kutularına yazılarak tasdiklenir. Aynı şekilde TIR/Transit Takip Programında eşya miktarına

ilişkin veri girişi ve açıklama girilerek eşya sevk edilir. Fazlalık durumunda, Türkiye Gümrük

Bölgesini transit geçecek eşya için eksiklik durumunda olduğu gibi işlem yapılır. Transit işle-

minin Türkiye Gümrük Bölgesinde tamamlanması halinde ise, TIR/Transit Takip Programında

karnede beyan edilen kap miktarlarında değişiklik yapılmaksızın bu bilgilere ilişkin açıklama

girilir ve eşya sevk edilir. Ancak, TIR karnesinde beyan edilen eşyanın miktarına göre tespit

edilen fazlalığın, taşıtın veya konteynerin mühürlü kısmında olsa dahi gizlenmiş, saklanmış

halde veya özel olarak yapılmış zula olarak tabir edilen bir yerde bulunması durumunda 5607

sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) TIR karnesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda bu-

lunmayan eşyanın tamamı veya bir kısmının Gümrük Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belir-

gin bir şekilde beyan edilen eşyadan farklı cinste olduğunun giriş gümrük idaresince tespit

edilmesi halinde, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası uygulanır ve eşyanın

sevkine izin verilir. Bu tespitin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal ettiği sonucuna va-

rılması durumunda bu Kanun hükümleri uyarınca da gerekli işlemler yapılır.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) TIR karnelerinin Volet-1 yaprakları, varış veya çıkış gümrük idare-

sindeki Volet-2 yapraklarına ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra sistemde ibra edildiğinin
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anlaşılması üzerine takibi gerektirir bir hususa rastlanmaması halinde arşivlenir. Takibi gerek-

tirir bir husus bulunması halinde Volet-2 yaprakları ve ekleri varış veya çıkış gümrük idaresin-

den talep edilir ve bu Tebliğin 42 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve

beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı ve sekizinci fıkraları yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücü tarafından, TIR karnesinde yer alan bilgiler

doğrultusunda özet beyan modülünden “TIR İhracat” kaydı düzenlenerek tescil edilir.

(2) Tescil edilen bu kayda ilişkin TIR karnesi ve ekleri gümrük memuruna teslim edilir.

(3) Gümrük memuru tarafından, TIR karnesi ve taşıt onay belgesinin imzaları, mühür-

leri ve geçerlilik süreleri ile birlikte, ibraz edilen diğer belgeler kontrol edilir. Uygun bulunması

halinde;

a) Taşıtta bulunan yükün ihracat eşyası olması durumunda, tescil edilen kayda ilişkin

bilgiler, TIR/Transit Takip Programı Volet-1 ekranına getirilerek “İHRACAT” kodu seçilir.

TIR karnesi ve ekli belgelerde yer alan bilgiler ile uygunluğu kontrol edilir ve Volet-1 bilgileri

tescil edilir.

b) Taşıtta bulunan yükün serbest dolaşımda bulunmayan eşya olması durumunda

“TRANSIT” kodu seçilir. TIR karnesi ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin uygunluğu kontrol

edilerek eşya bilgileri sisteme girilir ve Volet-1 bilgileri tescil edilir.

c) Taşıtta serbest dolaşımda bulunmayan eşya ile ihracat eşyasının bir arada bulunması

durumunda “TRNİHR” kodu seçilir. TIR karnesi ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin uygun-

luğu kontrol edilerek serbest dolaşımda bulunmayan eşya ile ihracat eşyasının bilgileri ayrı

ayrı sisteme girilir ve Volet-1 bilgileri tescil edilir.

(4) “TIR İhracat” kaydının 16 haneli tescil numarası TIR karnesine yazılır.

(5) Gümrük memuru tarafından, TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprağının;

a) 2 no.lu kutusunun altındaki “resmi kullanım için” başlıklı bölüme, ilgili kaşe ile tran-

sit – ihracat – mahrece iade – transit ve ihracat ibaresi,

b) 8 no.lu kutusuna, belirtilmemiş olması halinde TIR karnesine ekli belgeler,

c) 20 no.lu kutusuna 8 inci maddeye göre belirlenen transit süresi,

ç) 21 no.lu kutusuna tescilin yapıldığı gümrük idaresinin adı ile sistem tarafından verilen

tescil numarası,

d) 22 no.lu kutusuna, 4 üncü madde hükümleri gereğince belli bir güzergâhın izlenme-

sinin zorunlu kılındığı hallerde belirlenen bu güzergâh ile çıkış gümrük idaresi,

e) 23 no.lu kutusu ile Volet-1 yaprağı dipkoçanının 6 no.lu kutusuna tescil tarihi ve

gümrük mührü tatbik edilir ve Volet-1 yaprağı dipkoçanına tescilin yapıldığı gümrük idaresinin

adı ile tescil numarası,

yazılır.”
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MADDE 21 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlk hareket gümrük idaresine ibraz edilen TIR karnesinin sarı manifesto sayfası ve

varış gümrük idaresine kadar kullanılacak tüm yapraklarının eşya manifestosu bölümünde

yazılı olan taşıt ve eşyaya ilişkin olarak tescil edilen “TIR İhracat” kaydına ilişkin bilgiler,

TIR/Transit Takip Programı Volet-1 ekranına getirilerek TIR karnesi ve ekli belgelerde yer alan

bilgiler ile uygunluğu kontrol edilir ve Volet-1 bilgileri tescil edilir. “TIR İhracat” kaydının 16

haneli tescil numarası, TIR karnesinin tüm Volet-1 yaprakları ve dipkoçanları ile Volet-2 yap-

raklarının ilgili bölümlerine yazılır. Tescil edilen Page 1 Volet-1 yaprağı koparılarak taşıt ikinci

hareket gümrük idaresine Page 2 Volet-2 yaprağı ile birlikte sevk edilir.

(2) İkinci hareket gümrük idaresinde, şüphe, ihbar vb. durumlar hariç olmak üzere, TIR

karnesi ve eki belgeler ile transit süresi kontrol edilerek taşıt haricen muayene edilir. TIR kar-

nesinin Page 2 Volet-2 bilgileri TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranına kaydedilerek

Program tarafından verilen tescil numarası Page 2 Volet-2 yaprağına yazılır. İkinci hareket

gümrük idaresinde yüklenecek eşya bilgileri TIR karnesinin sarı manifesto sayfası ve varış

gümrük idaresine kadar kullanılacak yapraklarının eşya manifestosu bölümüne yazılır ve tescil

edilen “TIR İhracat” kaydına ilişkin bilgiler, TIR/Transit Takip Programı Volet-1 ekranına ge-

tirilerek Page 3 Volet-1 bilgileri tescil edilir. “TIR İhracat” kaydının 16 haneli tescil numarası,

TIR karnesinin Page 3 Volet-1 yaprağı ve dipkoçanı ile Page 4 Volet-2 yaprağının ilgili bölü-

müne yazılır. Tescil edilen Page 3 Volet-1 yaprağı koparılarak taşıt, üçüncü hareket gümrük

idaresine veya çıkış gümrük idaresine Page 4 Volet-2 yaprağı ile birlikte sevk edilir. İkinci ha-

reket gümrük idaresinde, birinci hareket gümrük idaresinden sevk edilen taşıt ve eşya için

hiçbir şekilde özet beyan modülünden “Teslim Alma” kaydı düzenlenmez. Page 2 Volet-2 yap-

rağı ile ilgili olarak bilgisayar sisteminde herhangi bir teyit işlemi yapılmaz.

(3) Üçüncü hareket gümrük idaresinde, şüphe, ihbar vb. durumlar hariç olmak üzere,

TIR karnesi ve eki belgeler ile transit süresi kontrol edilerek taşıt haricen muayene edilir. TIR

karnesinin Page 4 Volet-2 bilgileri TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranına kaydedi-

lerek Program tarafından verilen tescil numarası Page 4 Volet-2 yaprağına yazılır. Üçüncü ha-

reket gümrük idaresinde yüklenecek eşya bilgileri TIR karnesinin sarı manifesto sayfası ve

varış gümrük idaresine kadar kullanılacak yapraklarının eşya manifestosu bölümüne yazılır ve

tescil edilen “TIR İhracat” kaydına ilişkin bilgiler, TIR/Transit Takip Programı Volet-1 ekranına

getirilerek Page 5 Volet-1 bilgileri tescil edilir. “TIR İhracat” kaydının 16 haneli tescil numarası,

TIR karnesinin Page 5 Volet-1 yaprağı ve dipkoçanı ile Page 6 Volet-2 yaprağının ilgili bölü-

müne yazılır. Tescil edilen Page 5 Volet-1 yaprağı koparılarak taşıt, çıkış gümrük idaresine

Page 6 Volet-2 yaprağı ile birlikte sevk edilir. Üçüncü hareket gümrük idaresinde, ikinci hareket

gümrük idaresinden sevk edilen taşıt ve eşya için hiçbir şekilde özet beyan modülünden “Teslim

Alma” kaydı düzenlenmez. Page 4 Volet-2 yaprağı ile ilgili olarak bilgisayar sisteminde her-

hangi bir teyit işlemi yapılmaz. Son hareket gümrük idaresinde, TIR karnesinin varış gümrük

idaresine kadar kullanılacak yapraklarının 17 no.lu kutusuna tarih ve imza atılarak mühürlenir.”
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MADDE 22 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) TIR karnelerinin Volet-1 yaprakları, varış veya çıkış gümrük idare-

sindeki Volet-2 yapraklarına ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra sistemde ibra edildiğinin

anlaşılması üzerine takibi gerektirir bir hususa rastlanmaması halinde arşivlenir. Takibi gerek-

tirir bir husus bulunması halinde Volet-2 yaprakları ve ekleri varış veya çıkış gümrük idaresin-

den talep edilir ve bu Tebliğin 42 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 31/A maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemle-

rinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni ve izinli gön-

derici yetkisi kapsamında TIR karnesi ile yapılacak işlemler bu maddede belirtilen usul ve

esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Yalnızca Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 77 nci maddesi

kapsamında işlem gören ihracat eşyası izinli gönderici yetkisine sahip TIR karnesi hamili ara-

cılığıyla taşıtılabilir.”

“(5) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 84 üncü maddesinde be-

lirtilen çıkış izni bildirim süresi TIR karnesinin ilgili gümrük idaresince tescil edilmesini mü-

teakip başlar.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) TIR karnesi ve eki belgeler ile transit süresi kontrol edilerek TIR

karnesi Volet-2 bilgileri TIR/Transit Takip Programına girilir ve TIR karnesi tescil edilir. TIR

karnesi bilgileri esas alınarak özet beyan modülünden “TIR İthalat” kaydı oluşturulur. Ayrıca

bir döküm alınmaz. Bu kayda ilişkin tescil numarası TIR karnesine yazılır.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kal-

dırılmıştır.

“(3) TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümlerine, boşaltılan eş-

yaya ilişkin bilgiler yazılır. Boşaltılan eşya ile TIR karnesinde yer alan eşyanın birbirine uygun

olması ve varsa ödenmesi gereken para cezasının ödendiğinin anlaşılması üzerine, sistem üze-

rinde onay verilerek TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümleri imzalanıp

kaşe tatbik edilerek Volet-2 yaprağı koparılır.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 33/A

maddesi eklenmiştir.

“İzinli alıcı ve ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak TIR karnesi

işlemleri

MADDE 33/A – (1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca it-

halatta yerinde gümrükleme izni ve izinli alıcı yetkisi kapsamında TIR karnesi ile yapılacak

işlemler bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
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(2) Yalnızca Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 97 nci maddesi

kapsamında işlem görecek olan ithalat eşyası izinli alıcı yetkisine sahip TIR karnesi hamili

aracılığıyla taşıtılabilir.

(3) Taşıtın Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği çerçevesinde kabul edi-

len izinli alıcı veya ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisine geldiğine dair TIR kar-

nesine meşruhat düşülür. TIR karnesi Volet-2 yaprağı ve eki belgeler gümrük idaresine ibraz

edilir ve 32 nci maddeye göre işlem yapılır.

(4) Sistem tarafından muayene ile görevli memur atanması durumunda Gümrük İşlem-

lerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 111 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre

içerisinde görevli memurca ek-7’de belirtilen tutanak düzenlenir ve 33 üncü maddenin üçüncü

fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(5) Sistem tarafından muayene ile görevli memur atanmaması durumunda izinli alıcı

tarafından eşya boşaltılır. Ek-7 de yer alan tutanak iki nüsha düzenlenir ve izinli alıcı ile sürücü

tarafından imzalanır. Ayrıca 33 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır. Volet-2

yaprağı ve ekleri ile tutanağın bir nüshası 10 iş günü içerisinde dilekçe ekinde gümrük idaresine

gönderilir. Bu belgelerin süresi içerisinde gönderilmemesi durumunda Gümrük Kanununun

241 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

(6) Boşaltılan eşya ile beyan edilen eşyanın miktarında eksiklik veya fazlalık tespit

edilmesi durumunda gümrük idaresine bildirimde bulunulur ve gümrük idaresince 34 üncü

maddeye göre işlem yapılır.

(7) Üçüncü ve altıncı fıkralarda belirtilen işlemler izinli alıcı veya ithalatta yerinde

gümrükleme izinlerinde belirtilen gümrük idarelerinde gerçekleştirilir.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci ve

altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki sekizinci ve dokuzuncu

fıkralar eklenmiştir.

“(1) TIR karnesi himayesinde taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyaya ilişkin tespit

edilen eksiklik veya fazlalık için takibat yapılır. TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının

ilgili bölümlerine tespit edilen eksiklik veya fazlalık yazılır ve “şartlı ibra edilmiştir” şerhi dü-

şülür. Ayrıca TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranına “şartlı ibra edildi” kaydı girilir.

(2) Eksiklik ve fazlalığa ilişkin tutanağın imzalandığı tarihte TIR karnesi hamiline bil-

dirim yapılması halinde bu tarih, bildirim yapılamaması durumunda ise takibat yazısının TIR

karnesi hamiline tebliğ edildiği tarih esas alınarak eksiklik veya fazlalığın nedeninin üç ay için-

de belgelendirilmesi istenir. Eşyanın mahrecinden yüklenmediği veya eşyanın mahrecinden

eksik veya fazla yüklendiği, yanlışlıkla başka bir yere boşaltıldığı ya da kaza veya avarya so-

nucu kaybolduğu veya çalındığına ilişkin eşyanın yüklendiği liman idaresi, çıkış acentesi, ta-

şıyıcının bir kamu kuruluşu olması halinde bu kuruluş veya yükleme esnasında bu kurum ve

kuruluşların bulunmaması halinde ihracatçı veya yüklemeyi yapan kuruluştan alınan ve eşyanın

yüklendiği limandaki en büyük mülki idare amirince, gümrük idaresince, ticaret ve sanayi oda-

larınca veya liman başkanlığınca onaylanmış belgelerin TIR karnesi hamili tarafından ibrazı
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halinde, eksiklik veya fazlalık takibatı sonlandırılır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasında Av-

rupa Birliğinin tek bir gümrük bölgesinden oluştuğu göz önünde bulundurulur. Üç aylık takibat

süresi talep halinde ilgili gümrük idaresi tarafından üç ay uzatılır. Haklı sebebin varlığı halinde,

bu süre gümrük idaresi tarafından bir ay daha uzatılabilir.”

“(4) Eksikliğe ilişkin olarak, verilen süre içerisinde herhangi bir belge ibraz edilmemesi

veya ibraz edilen belgelerin geçerli sayılmaması halinde, gümrük idaresi tarafından eksik çıkan

eşyadan tarife pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre

tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanan gümrük ver-

gileri tahakkuk ettirilerek TIR karnesi hamilinden tahsili yoluna gidilir. Gümrük vergilerinin

TIR karnesi hamilinden tahsil edilememesi halinde, TIR Sözleşmesinin 11 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasındaki süre dikkate alınarak kefil kuruluş nezdinde gerekli takibat yapılır. Ayrıca,

giriş gümrük idaresine veya parsiyel taşımalarda bir önceki gümrük idaresine bilgi verilir. Eksikliğe

isabet eden gümrük vergilerinin tahsil edilmesi halinde TIR karnesinin Volet-2 yaprağına “şartlı

ibra kaldırılmıştır” şerhi düşülür. Ayrıca TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranındaki

“şartlı ibra edildi” kaydı kaldırılarak “ibra edildi” kaydı ile açıklama girilir.

(5) Fazlalığa ilişkin olarak verilen süre içerisinde herhangi bir belge ibraz edilmemesi

veya ibraz edilen belgelerin geçerli sayılmaması halinde fazla çıkan eşyaya ilişkin olarak Gümrük

Kanununun 177 nci maddesi uyarınca tasfiye işlemine tabi tutulur. TIR karnesinin Volet-2 yap-

rağına “şartlı ibra kaldırılmıştır” şerhi düşülür. Ayrıca TIR/Transit Takip Programının Volet-2

ekranındaki “şartlı ibra edildi” kaydı kaldırılarak “ibra edildi” kaydı ile açıklama girilir.

(6) Dökme eşyada eksiklik veya fazlalığın eşyanın tabiatı icabı 2009/15481 sayılı Güm-

rük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 131 inci maddesinde be-

lirtilen oranlarda olduğunun anlaşılması halinde, eksiklik veya fazlalık takibatı yapılmayarak

işlemler tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır. Eksiklik veya fazlalık takibatı gerektiren

durumlar için takibat ve varsa cezaî işlem, eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, bu oranları

aşan kısmı için uygulanır.”

“(8) 27 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca giriş gümrük idaresince beyan edilen

eşyanın miktarına göre fazlalık tespit edilmesi durumunda, varış gümrük idaresince bu madde

hükümlerine göre işlem yapılır.

(9) Bu madde kapsamındaki tespitlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal ettiği

sonucuna varılması durumunda bu Kanun hükümleri uyarınca da gerekli işlemler yapılır.”

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Gümrük idaresince;

a) Brandalı taşıtlarda brandanın yırtık ve sökük,

b) Römork, yarı römork ve konteynerlerde kırık ve delik,

c) Taşıtın mührünün/mühürlerinin, sağlam olup olmadığı ile TIR karnesinde kayıtlı nu-

mara ve adede uygun,

olup olmadığı haricen kontrol edilerek, uygun bulunması halinde 39 ve 40 ıncı madde

hükümleri uyarınca işlemlere devam edilir. Uygun bulunmaması halinde ise, TIR işlemleri ile

ilgili servise derhal bilgi verilir.”
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MADDE 29 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) İbraz edilen TIR karnesi, geçiş belgesi ve diğer belgeler kontrol

edildikten sonra TIR karnesinin Volet-2 bilgileri TIR/Transit Programına girilir ve Program ta-

rafından verilen tescil numarası Volet-2 yaprağının ilgili bölümüne ve dipkoçanına yazılır.

Gümrük idaresinin adı TIR karnesinin ilgili bölümüne yazılır ve resmi mühür tatbik edilir. 

(2) Sistem tarafından atanan memur, beyanın kontrol türüne göre işlemleri gerçekleştirir.

Beyanın kontrol türünün belge kontrolü olması ve yapılan kontrol sonucunun olumlu olması

halinde, Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümlerine gerekli meşruhat düşülür. Sistem

üzerinde onay verilerek Volet-2 yaprağı koparılır ve TIR karnesi sürücüye verilerek taşıtın yurt-

dışına çıkışına izin verilir.

(3) Beyanın kontrol türünün belge kontrolü olması ve yapılan kontrol sonucunda TIR

karnesi ve ekli belgelerde ciddi farklılık tespit edilmesi ile muayene yapılmasının gerekli gö-

rülmesi durumunda, idare amiri tarafından gerekli yönlendirme yapılır ve eşya muayene edilir.

Muayene sonucunun olumlu olması halinde, taşıta tekrar mühür tatbik edilir. TIR karnesinin

Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümlerine gerekli kayıt ve meşruhatlar düşüldükten

sonra sistem üzerinde onay verilir. Volet-2 yaprağı koparılır ve TIR karnesi sürücüye verilerek

taşıtın yurtdışına çıkışına izin verilir.

(4) İç gümrük idarelerinde tescil edilen TIR karnesinde yer alan tüm “TIR İhracat” ka-

yıtları ile ilişkilendirilen ihracat beyannameleri taşıtın yurtdışına çıkışı ile otomatik olarak ka-

panmakla birlikte, taşıtın yurtdışına çıkmasına rağmen bu kayıtların kapanmaması halinde özet

beyan modülünden “uzaktan teyit” yöntemi ile bu kayıtlar kapatılır.

(5) Çıkış gümrük idaresinde, son hareket gümrük idaresinden sevk edilen araç ve eşya

için özet beyan modülünden “Teslim Alma” kaydı düzenlenmez.”

MADDE 30 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar ek-

lenmiştir.

“(1) Taşıt, römork, yarı römork ve konteynerlerden;

a) Haklarında ihbar ya da kuvvetli şüphe bulunanlar,

b) Mühürleri bulunmayanlar veya koparılmış ya da bozulmuş halde olanlar,

c) Brandalı taşıtlarda brandalarında sökük, yırtık veya TIR Sözleşmesi ek-2’de belirle-

nen şekle aykırı yama bulunanlar ile TIR halatlarında kopukluk bulunanlar,

ç) Römork, yarı römork veya konteynerlerde kırık, delik bulunanlar,

d) Tartıda tespit edilen ağırlığı TIR karnesinde kayıtlı ağırlıktan farklı olanlar,

e) Belgelerinde şüpheli durum bulunanlar ile gizli bölme olduğuna dair şüphe oluştu-

ranlar,

f) Sistem tarafından muayeneye tabi tutulanlar,

görevlendirilecek muayene memuru tarafından açılarak masrafları taşımacıya ait olmak

üzere muayene edilir.”
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“(3) Muayene sonucunda ihraç eşyasında beyan edilen miktara göre eksiklik veya faz-

lalık bulunduğunun tespit edilmesi halinde, hareket gümrük idaresine gecikmeksizin bilgi ve-

rilir. TIR karnesinin 9, 10 ve 11 no.lu kutularına tespit edilen eksiklik veya fazlalık yazılarak

tasdiklenir. Aynı şekilde TIR/Transit Takip Programında eşya miktarına ilişkin veri girişi ve

açıklama girilir. Gümrük Kanununa göre cezai hüküm uygulanarak eşyanın Türkiye Gümrük

Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir.

(4) Muayene sonucunda serbest dolaşımda bulunmayan eşyada beyan edilen miktara

göre eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde, TIR işlemi sonlandırılmaz ve 42 nci mad-

deye göre işlem yapılmak üzere Volet-2 yaprağı ve ekleri ile birlikte hareket veya giriş gümrük

idaresine bildirimde bulunulur. Ancak, Türkiye Gümrük Bölgesine mühürlü olarak gelen ve

giriş gümrük idaresince söz konusu mühürleri kontrol edilmek suretiyle TIR karnesi kapsa-

mında çıkış gümrük idaresine sevk edilen eşyanın, çıkış gümrük idaresince yapılan muayenesi

sonucunda birinci fıkranın (c) ve (ç) bendinde yer alan uygunsuzlukların olmadığı ve mahreç

ülkede tatbik edilen mühürlerin sağlam olduğu görülmekle birlikte, eşyada beyan edilen miktara

göre eksiklik çıkması halinde, TIR işlemi sonlandırılmaz ve 34 üncü maddeye göre işlem ya-

pılır. 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde bu eksikliğin ispat edile-

memesi halinde, 34 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre noksanlığa isabet eden gümrük

vergileri tahsil edilir ve TIR karnesinin 9, 10 ve 11 no.lu kutularına tespit edilen eksiklik yazı-

larak tasdiklenir ve eşya miktarına ilişkin veri girişi ve açıklama girilir. TIR işlemi sonlandırı-

larak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Bu eksikliğin ispat

edilmesi halinde ise 34 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır. TIR karnesinin

9, 10 ve 11 no.lu kutularına tespit edilen eksiklik yazılarak tasdiklenir ve eşya miktarına ilişkin

veri girişi ve açıklama girilir. TIR işlemi sonlandırılarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dı-

şına çıkarılmasına izin verilir. Ayrıca giriş gümrük idaresine bilgi verilir.”

“(5) Muayene sonucunda serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın cinsi aynı olmakla

birlikte beyan edilen miktara göre fazlalık bulunduğunun tespit edilmesi halinde, tespit edilen

fazlalık TIR karnesinin 9, 10 ve 11 no.lu kutularında gösterilerek tasdiklenir, TIR/Transit Takip

Programında eşya miktarına ilişkin veri girişi ve açıklama girilir. TIR işlemi sonlandırılarak

beyan edilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Ayrıca hareket

veya giriş gümrük idaresine bilgi verilir.

(6) Muayene sonucunda beyan edilen serbest dolaşımda bulunmayan eşyadan farklı

cinste eşya tespit edilmesi halinde, bu eşyanın yurtdışına çıkışına izin verilmez. TIR karnesine

ve TIR/Transit Takip Programına açıklama yapılır. TIR işlemi sonlandırılarak beyan edilen eş-

yanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Farklı cinsteki eşya için 34 üncü

maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde farklılığın ispat edilememesi halinde,

Gümrük Kanununun 177 nci maddesi uyarınca tasfiye işlemine tabi tutulur. İspat edilmesi ha-

linde ise eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Ayrıca, hareket

veya giriş gümrük idaresine bilgi verilir.
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(7) Üçüncü ila altıncı fıkra kapsamındaki tespitlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu

da ihlal ettiği sonucuna varılması durumunda bu Kanun hükümleri uyarınca da gerekli işlemler

yapılır.”

MADDE 31 – Aynı Tebliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) İşlem gören TIR karnelerinin Volet-2 yaprakları ve ekleri varış veya

çıkış gümrük idaresince arşivlenir.”

MADDE 32 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile yedinci fıkrasının

(c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gümrük idareleri tarafından, bu gümrük idarelerinde işlem gören TIR karnelerinin

haftalık ve aylık olarak listeleri alınarak, bu TIR karnelerinin sisteme veri girişlerinin ve mua-

yene onaylarının eksiksiz ve hatasız olarak yapılıp yapılmadığı ve diğer usulsüzlüklerin tespiti

amacıyla kontrol edilir.”

“1) Gümrük vergileri, tahakkuk ettirilerek karne hamilinin yabancı olması halinde İn-

gilizce veya ilgili ülke dilinde hazırlanan bir yazı ekinde iadeli taahhütlü posta ile, yerli firma

olması halinde ise tebliğ mazbatalı zarf ile, TIR Sözleşmesinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası

gereğince öncelikle karne hamiline tebliğ edilir ve bu durumdan aynı zamanda kefil kuruluşa

da bilgi verilir. Tahsilâtın karne hamilinden yapılamaması durumunda; TIR Sözleşmesinin 11

inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, altıncı fıkraya göre yapılan bildirim tarihinden

itibaren en geç iki yıl içinde, TIR Sözleşmesinde öngörülen azami teminat tutarı göz önünde

bulundurularak düzenlenen tahakkuk kefil kuruluşa tebliğ edilerek gümrük vergilerinin tahsili

sağlanır.”

MADDE 33 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“TIR karnesi takip işlemlerinin Bölge Müdürlüklerince izlenmesi

MADDE 45 – (1) Sistemde kayıtları açık görünen TIR karneleri sorgulanarak bu TIR

karneleri ile ilgili takip işlemlerinin bağlantıları gümrük idareleri tarafından yerine getirilip ge-

tirilmediği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından düzenli olarak kontrol edilir ve

açık kayıtlar gerekçesi ile birlikte altı ayda bir Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 34 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Bir akit taraftan TIR karnesi düzenlenmeksizin ülkemize giriş yapan

taşıtın; gideceği ülkenin bir akit taraf olması ve eşyanın TIR karnesi himayesinde taşınabilmesi

için gerekli belgelerin ibraz edilmesi koşuluyla, giriş gümrük idaresince eşyanın muayenesinin

yapılarak ibraz edilen belgelerle uygunluğunun sağlanması durumunda, giriş yaptığı gümrük

idaresinden TIR karnesi himayesinde sevk edilmesi mümkündür.

(2) Bununla birlikte, eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fık-

rasında yer alması durumunda, aynı maddenin yedinci fıkrasına göre işlem yapılır.”
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MADDE 35 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Eşyanın çıkış gümrük idaresine sevk edilmesinden vazgeçilmesi veya sevkinin

mümkün olmaması

MADDE 49 – (1) Volet-1 yaprağının hareket gümrük idaresi tarafından tescil edilme-

sinden sonra, eşyanın herhangi bir nedenle çıkış gümrük idaresine sevk edilmesinden vazge-

çilmesi veya sevk edilmesinin mümkün olmaması halinde;

a) Aynı TIR karnesi ile taşımaya devam edilecekse, TIR/Transit Takip Programında Volet-1

kaydı açıklama yapılarak iptal edilir ve 29 uncu maddeye göre işlem yapılır.

b) Aynı TIR karnesi ile taşımaya devam edilmeyecekse, TIR karnesi iptal edilir. TIR

karnesi Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına iptal gerekçesine ilişkin gerekli meşruhat düşülür. TIR

karnesinin “onaylı rapor” sayfası doldurulur. TIR/Transit Takip Programında Volet-1 kaydı

iptal edilerek gerekçesine ilişkin açıklama yapılır.”

MADDE 36 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 49/A

maddesi eklenmiştir.

“Adli işleme konu olan TIR karneleri

MADDE 49/A – (1) Eşya ve araç ile ilgili olarak adli makamlara intikal ettirilen usul-

süzlüğe konu TIR karnesine ilişkin vergi takibini gerektiren bir durum bulunmaması halinde,

TIR karnesi sonlandırılır ve TIR karnesi Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına sonlandırma gerekçe-

sine ilişkin gerekli meşruhat düşülür. TIR karnesinin “onaylı rapor” sayfası doldurulur.

TIR/Transit Takip Programında Volet-2 kaydına ilişkin işlemler tamamlanarak sonlandırma

gerekçesine ilişkin açıklama yapılır. Vergi takibini gerektiren bir durum bulunması halinde ise

takibat ve buna bağlı mahkeme sonucuna göre işlem yapılır.

(2) TIR karnesine gümrük idaresince el konulması halinde, gümrük idaresi tarafından

karne cildinin arka kapağındaki kopartılabilir bölüm mühürlenir, imzalanır ve kopartılarak sü-

rücüye verilir.”

MADDE 37 – Aynı Tebliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 50 – (1) Giriş gümrük idaresine TIR karnesi himayesinde gelen eşyanın, bu

gümrük idaresinde başka bir rejime tabi tutulmak istenmesi halinde TIR karnesinin Volet-1 ve

Volet-2 yaprağı bilgileri TIR/Transit Takip Programına girilir ve sistemin Volet-2 bilgilerinden

“TIR İthalat” kaydı oluşturulur.”

MADDE 38 – Aynı Tebliğin 54 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) TIR karnesi himayesinde taşıma yapan yabancı firmaların elektronik ortamda ön

beyan verebilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 39 – Aynı Tebliğin 58 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Kaza nedeniyle telef olan eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 273 üncü maddesi uya-

rınca kanıtlanması durumunda, gümrük vergileri aranmaz. TIR karnesi kazanın meydana gel-

diği yere en yakın gümrük idaresince sonlandırılır. TIR karnesi Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına

sonlandırma gerekçesine ilişkin gerekli meşruhat düşülür. TIR karnesinin “onaylı rapor” sayfası
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doldurulur. TIR/Transit Takip Programında Volet-2 kaydına ilişkin işlemler tamamlanarak son-

landırma gerekçesine ilişkin açıklama yapılır. Ayrıca giriş veya hareket gümrük idaresine bilgi

verilir.

(2) Kaza nedeni ile telef olan ve sahibi tarafından yurtdışı edilmek istenmeyen eşya

gümrüğe terk edilebilir. Gümrüğe terk edilen bu eşya 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Tasfiye

Yönetmeliğine göre tasfiye hükümlerine tabi tutulur.”

MADDE 40 – Aynı Tebliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 60 – (1) TIR Sistemi, Ortak Transit veya Ulusal Transit kapsamında yapılan

taşımalarda ya da boş araç giriş ve çıkışlarında, taşıyıcı veya sürücü tarafından TIR Sözleşmesi,

gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi halinde,

durum elde edilen bilgi ve belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe ivedilikle bildirilir. Genel Mü-

dürlükçe yapılacak inceleme sonucunda taşıyıcı firma ile ilgili olarak gerekli tedbirler alınır.”

MADDE 41 – Aynı Tebliğin 62 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı taşıyan taşıtların, mücbir sebep, olağanüstü

haller veya haklı bir sebebin olması koşuluyla, giriş veya hareket gümrük idaresi tarafından

TIR karnesine yazılan çıkış gümrük idaresi dışında bir gümrük idaresinden yurtdışı edilmek

istenmesi halinde, eşya muayene edilir. Eşyanın TIR karnesine uygun bulunması halinde, taşıta

mühür tatbik edilerek taşıtın çıkışına izin verilir.

(2) İhraç eşyası taşıyan taşıtların, hareket gümrük idaresi tarafından TIR karnesine ya-

zılan çıkış gümrük idaresi dışında bir gümrük idaresinden yurtdışı edilmek istenmesi halinde,

39 uncu maddeye göre işlem yapılır.”

MADDE 42 – Aynı Tebliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 69 – (1) Arşivlenen TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprakları saklanma-

larına gerek duyulan haller dışında sekiz yıllık süre sonunda diğer resmi evrakın tabi olduğu

koşullara göre imha edilir.”

MADDE 43 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ff) ve (ii) bent-

leri, 5, 6, 7 ve 9 uncu maddeleri, 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “ile araç tamir ve

bakımı ile ilgili yetkili servisler” ibaresi, 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “ve du-

rum Genel Müdürlüğe bildirilir” ibaresi, 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde

geçen “muayene ile görevli” ibaresi, 27 nci maddesinin altıncı fıkrasında geçen “fiziki” ibaresi,

52 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ben-

dinde geçen “muhafaza” ibaresi ve 6 no.lu eki yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44 – Aynı Tebliğin 5 ve 7 numaralı ekleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 45 – Bu Tebliğin;

a) 14 üncü maddesi 25/4/2017 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 46 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12)

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar

Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin "5.12.1.1. Yasal düzenleme ve istisnanın kapsamı" baş-

lıklı bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Ayrıca, 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla

4490 sayılı Kanunun 12 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere; “Birinci ve ikinci

fıkra hükümleri, gemi ve yatların, Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka

sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri aşamasında da uygulanır. Ancak, bu Kanu-

nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türk Uluslararası Gemi Siciline

kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair

suretlerle devri halinde, bunların en az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı

olarak işletilmiş olması şartı aranır.” hükümlerini içeren üçüncü fıkra eklenmiştir.

Bu kapsamda, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların 6770 sayılı Ka-

nunun yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihinden itibaren bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile

kaydedilmek üzere veya başka suretlerle devrinden doğan kazançlar için de bu istisnadan ya-

rarlanılabilecektir. Öte yandan, yurt dışından ithal edilerek 4490 sayılı Kanunun 4 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilen 3.000

DWT’nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, özel yapılı gemilerde ise 300 grostonun) üzerindeki

gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle

devrinden elde edilecek kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için, en

az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olmaları şartı arana-

caktır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “32.2. İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı bölümünden

sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“32.3. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) birleşmelerinde kurumlar

vergisi oranının indirimli uygulanması

6770 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci madde-

sine eklenen beşinci fıkrada; “(5) 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi

sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işlet-
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melerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde

ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap

dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği ka-

zançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu

indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da

orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya bir-

likte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları be-

lirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükümlerine yer verilmiştir.

32.3.1. KOBİ tanımı

19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında

Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, küçük ve

orta büyüklükte işletme, ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış ha-

sılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve anılan Yö-

netmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan

ekonomik birimler veya girişimler olarak tanımlanmıştır.

5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının uygulanması bakımından kü-

çük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ); birleşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesap dö-

neminde ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve aynı hesap dönemine ilişkin gelir

tablosunda yer alan yıllık net satış hasılatı veya bu dönemin sonunda çıkarılan bilançonun aktif

toplamından herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeleri ifade etmektedir. Bir-

leşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan is-

tihdam etme kriterinin tespitinde, sigorta bildirgeleri esas alınmak suretiyle hesaplanan yıllık

ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

Örnek: (A) Ltd. Şti. 2016 hesap döneminde vermiş olduğu sigorta bildirgelerine göre

on iki aylık dönem boyunca toplam 2.892 çalışan bildiriminde bulunmuştur. Ayrıca 31/12/2016

tarihli bilançosunun aktif toplamı 45.000.000.- TL olup 2016 hesap dönemine ait gelir tablosuna

göre net satış hasılatı 34.000.000.-TL’dir.

(A) Ltd. Şti.’nin 2016 hesap dönemine ilişkin yıllık ortalama çalışan sayısı (2.892 / 12 = 241)

250’nin altında olduğundan ve bu dönemin sonunda çıkarılan bilançosunun aktif toplamı her

ne kadar kırk milyon Türk Lirasının üzerinde olsa da yıllık net satış hasılatı kırk milyon Türk

Lirasını aşmadığından, 2017 yılında gerçekleştirilecek birleşmeler açısından (A) Ltd. Şti. Ka-

nunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının uygulamasında KOBİ niteliğini haiz bulunmaktadır.
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Bir kurum, 250’den az işçi çalıştırmakla birlikte, bir önceki hesap döneminin sonu iti-

barıyla yıllık net satışları ve net aktif toplamının her ikisi de kırk milyon TL’den fazla ise KOBİ

kapsamında değerlendirilmeyecektir.

32.3.2. KOBİ birleşmelerinde kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanmasının

şartları

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri kapsamında, KOBİ’lerin mün-

hasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli

olarak uygulanabilmesi için;

a) Birleşmenin, Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan devir şartlarını

taşıması,

b) Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması,

c) Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim

faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması

şarttır.

32.3.2.1. Birleşmenin, Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan

devir şartlarını taşıması

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının uygulaması bakımından birleşme, KOBİ’lerin

Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında gerçekleştirdikleri devirleri ifade et-

mektedir. Dolayısıyla, Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinden yararlanıla-

bilmesi için birleşmenin, bu Tebliğin (19.1) bölümünde yapılan açıklamalara uygun olarak ger-

çekleştirilen devir niteliğinde olması şarttır.

32.3.2.2. Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanması bakımından bir-

leşen kurumların KOBİ niteliğini taşımaları şarttır.

Buna göre, KOBİ niteliğinde olmayan kurumlarla gerçekleştirilen devirler dolayısıyla

anılan fıkra hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

32.3.2.3. Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve

fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinden sadece, sanayi sicil belgesini

haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ’lerin yararlanmaları mümkündür. Bu kap-

samda, birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz olmaları ve fiilen

de üretim faaliyetiyle iştigal etmeleri şarttır.

Dolayısıyla, sanayi sicil belgesini haiz olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetiyle iştigal

etmeyen veya fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmekle birlikte sanayi sicil belgesini haiz ol-

mayan KOBİ’ler, diğer şartları taşısalar dahi bu fıkra hükümlerinden yararlanamazlar.
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32.3.3. Kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanması

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, şartları sağlayan KOBİ’lerin,

birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği ka-

zançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak

üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, Bakanlar

Kurulunca belirlenecek indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacaktır.

Örnek: 1/8/2017 tarihinde KOBİ niteliğindeki (A) Ltd. Şti., KOBİ niteliğindeki mevcut

(B) A.Ş.’ye Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında dev-

rolunmuştur.

Buna göre,

a) (A) Ltd. Şti.’nin 1/1/2017-1/8/2017 kıst döneminde ve

b) (B) A.Ş.’nin de;

- 1/1/2017-31/12/2017 hesap döneminde,

- 1/1/2018-31/12/2018 hesap döneminde,

- 1/1/2019-31/12/2019 hesap döneminde

münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına, Kanunun 32 nci mad-

desinin beşinci fıkrası kapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan, üretim faaliyetleri dışında elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi

oranı indirimli olarak uygulanmayacaktır.

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli

olarak uygulanacak kazançlar münhasıran üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar oldu-

ğundan, birleşilen kurumun muhasebe kayıtlarını üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlarını diğer

kazançlarından ayrı olarak tespitine imkan verecek şekilde tutması gerekmektedir.

Devir tarihinden sonra, devir tarihi itibarıyla faaliyette bulunulan alanlardan farklı alan-

larda üretim faaliyetlerine başlanılması halinde, bu yeni üretim faaliyetlerinden kalan süre içe-

risinde elde edilen kazançlara da söz konusu fıkra hükmü kapsamında kurumlar vergisi oranı

indirimli olarak uygulanabilecektir.

Ayrıca, birleşmeden sonra birleşilen kurumun KOBİ niteliğini kaybetmesi münhasıran

üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygu-

lanmasına engel teşkil etmeyecektir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 478)

1. Amaç ve Kapsam

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A maddesinin uygulanmasına

ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Dayanak

Bu Tebliğ, 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin on üçüncü fıkrasına dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

3. Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu Tebliğde geçen;

a) 6183 sayılı Kanun: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanunu,

b) 193 sayılı Kanun: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu,

c) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,

ç) 3568 sayılı Kanun: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşa-

virlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

d) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

e) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

f) Mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilenler: Bu Tebliğ uygulaması bakımından, baş-

kaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek

amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile

tespit edilen ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi

üzerine işi bırakmış addolunarak mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenleri,

g) Teminat: 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinde yer alan ve her yıl yeniden değer-

leme oranına göre belirlenen asgari tutardan (2017 yılı için 90.000 TL) az olmamak üzere, dü-

zenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan (vergiler dahil) toplam tutarın % 10’u olarak hesap-

lanan ve 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı

bentlerinde sayılan; parayı, bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektuplarını, Hazine

Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerini veya bu senetler yerine düzenlenen

belgeleri,

ğ) TÜRMOB: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir-

ler Odaları Birliğini,
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h) Vergi borcu: Bu Tebliğ uygulaması bakımından, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dai-

relerince tahsil edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harçlar, vergi cezaları

ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zamlarını,

ifade eder.

4. Münhasıran Sahte Belge Düzenlenmesi Nedeniyle Mükellefiyet Kayıtlarının

Re’sen Terkin Edilmesi Halinde Teminat Uygulaması

4.1. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Gerçek/Tüzel Kişiler ve Tüzel

Kişiliği Olmayan Teşekküller ile Bunlarla İlişkili Sayılanlar İçin Teminat Uygulaması

213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, mükellefiyet kaydı

re’sen terkin edilen mükellefin;

- Serbest meslek erbabı olması durumunda kendisince,

- Şahıs işletmesi (193 sayılı Kanun uyarınca elde etmiş oldukları ticari kazançları gerçek

veya basit usulde vergilendirilen gerçek kişiler ile zirai kazançları gerçek usulde vergilendirilen

çiftçiler tarafından işletilen işletmeler) olması durumunda sahibince,

- Adi ortaklık olması durumunda ortaklardan her biri tarafından,

- Ticaret şirketi olması durumunda şirketin kendisi, kanuni temsilcileri, yönetim kurulu

üyeleri, söz konusu şirketin asgari % 10 ve üzeri hissesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

ya da zikredilen tüm bu kişilerin asgari % 10 ve üzeri hisseye sahip olduğu veya yönetiminde

bulundukları teşebbüsler tarafından,

- Tüzel kişiliği olmayan teşekkül olması durumunda bunları idare edenler tarafından

işe başlama bildiriminde bulunulması halinde, adlarına mükellefiyet tesis edilebilmesi;

bunların ve mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilenlerin varsa tüm vergi borçlarının ödenmesi

ve teminat verilmesi şartlarına bağlıdır.

Aynı şartlar, yukarıda sayılanlar dışında olup vergi inceleme raporlarında münhasıran

sahte belge düzenleme fiilinin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit edilenlerin işe başlama

bildiriminde bulunmaları halinde de geçerlidir.

Bu kapsamda olup işe başlama bildiriminde bulunanların mükellefiyetleri şartlar yerine

getirilmediği takdirde tesis edilmeyecektir. Şartların yerine getirilmesi halinde ise bu tarih iti-

barıyla mükellefiyet tesis edilecektir.

4.1.1 Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Gerçek Kişiler İçin Teminat

Uygulaması

213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, mükellefiyet kaydı

re’sen terkin edilen mükellefin gerçek kişi olması ve bu mükelleflerin yeniden mükellefiyet

tesis ettirmek için işe başlama bildiriminde bulunması halinde, maddenin birinci fıkrasında be-
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lirtilen şartlar yerine getirilmeden mükellefiyetleri tesis edilmeyecektir. Buna göre mükellefiyet

kayıtları re’sen terkin edilmiş olan;

- Serbest meslek erbapları,

- Şahıs işletmesi sahipleri,

- Adi ortaklıkların gerçek kişi ortakları

bu kapsamda değerlendirilecek olup, söz konusu kişilerin ticari, zirai ve mesleki ka-

zançları nedeniyle mükellefiyet tesis ettirebilmeleri için tüm vergi borçlarının ödenmiş ve te-

minat verilmiş olması gerekmektedir.

Örnek 1: Ticari faaliyeti nedeniyle Gaziantep Şahinbey Vergi Dairesinin mükellefi

olan Bay (A) hakkında vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen vergi inceleme rapo-

runda, başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge dü-

zenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği, toplam 500.000 TL tutarında sahte belge dü-

zenlediği ve mükellefiyet kaydının 27/11/2014 tarihi itibarıyla terkin edilmesi gerektiği tespi-

tine yer verilmiştir. Bunun üzerine vergi dairesince, Bay (A)’nın mükellefiyet kaydı, raporda

belirtilen tarih itibarıyla re’sen terkin edilmiştir.

Bay (A)’nın, 2017 yılında Ankara Ulus Vergi Dairesine işe başlama bildiriminde bu-

lunması durumunda, mükellefiyetinin tesis edilebilmesi için varsa tüm vergi borçlarının öden-

miş ve rapor ile tespit edilmiş sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’unun (500.000 TL

x %10 = 50.000 TL) 2017 yılı için geçerli asgari teminat tutarından az olması nedeniyle 90.000

TL tutarında teminat verilmiş olması gerekmektedir.

4.1.2. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkül

İdarecileri İçin Teminat Uygulaması

213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, işe başlama bildi-

rimi alınması üzerine kendisinden maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getirmesi

istenecekler arasında, mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen tüzel kişiliği olmayan teşekkül-

lerin idarecileri de bulunmaktadır.

Buna göre, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler gibi mükellefiyeti bulunan ancak

ayrı bir tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mü-

kellefiyet tesis ettirdiğinin tespiti üzerine mükellefiyet kaydının re’sen terkin edilmesi duru-

munda, bu teşekküllerin münhasıran sahte belge düzenleme fiilinin işlenmiş olduğu dönemde

idarecisi olan kişilerin işe başlama bildirimlerinin alınması üzerine, maddenin birinci fıkrasında

belirtilen şartlar yerine getirilmeden mükellefiyetleri tesis edilmeyecektir.

Diğer taraftan, tüzel kişiliği bulunmayan teşekküllerin mükellefiyetlerinin terkin tarihi

itibarıyla bunları idare edenlerin ticari, zirai veya mesleki bir faaliyetten dolayı mevcut bir mü-

kellefiyetleri varsa bu mükellefiyetleri veya bu mükellefiyetlerin başka bir vergi dairesine nak-
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ledilmesi nedeniyle bu aşamada kendilerinden maddenin birinci fıkrasındaki şartları yerine ge-

tirmeleri istenmeyecektir. Ancak, mezkûr kişilerin mükellefiyetleri herhangi bir neden ile terkin

edildikten sonra yeniden mükellefiyet tesis ettirmek için işe başlama bildiriminde bulunmaları

halinde, maddenin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Örnek 2: Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte

belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği tespit olunan ve rapora istinaden mü-

kellefiyet kaydı 30/11/2015 tarihi itibarıyla Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesi tarafından re’sen

terkin edilen tüzel kişiliği olmayan mükellef (B) teşekkülünün, münhasıran sahte belge düzen-

leme fiilinin işlenmiş olduğu dönemde idarecisi olan Bay (C)’nin İstanbul Sarıgazi Vergi Dai-

resine 2017 yılında işe başlama bildiriminde bulunması halinde, mükellefiyetinin tesis edile-

bilmesi için Bay (C)’nin ve (B) teşekkülünün varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve Bay (C)

tarafından teminat verilmiş olması şarttır.

(B) teşekkülünün mükellefiyetinin terkin tarihi itibarıyla Bay (C)’nin, ticari, zirai veya

mesleki bir faaliyetten dolayı mevcut bir mükellefiyeti varsa bu mükellefiyeti veya bu mükel-

lefiyetin başka bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle bu aşamada birinci fıkrada belirtilen

şartların yerine getirilmesi istenmeyecektir. Ancak, Bay (C)’nin bu mükellefiyeti herhangi bir

neden ile terkin edildikten sonra yeniden mükellefiyet tesis ettirmek için işe başlama bildiri-

minde bulunması halinde, maddenin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde işlem tesis edile-

cektir.

4.1.3. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Tüzel Kişiler ile Bunlarla İlişkili

Sayılanlar İçin Teminat Uygulaması

213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, mükellefiyet kaydı

re’sen terkin edilen mükellefin tüzel kişi (ticaret şirketi) olması durumunda bu mükelleflerin,

kanuni temsilcilerinin, yönetim kurulu üyelerinin, asgari % 10 ve üzeri hissesine sahip olan

gerçek veya tüzel kişilerin ya da bu kişilerin asgari % 10 ve üzeri hisseye sahip olduğu veya

yönetiminde bulundukları teşebbüslerin işe başlama bildiriminin alınması üzerine maddenin

birinci fıkrasında belirtilen şartlar yerine getirilmeden mükellefiyetleri tesis edilmeyecektir.

Ancak ticaret şirketlerinin mükellefiyetlerinin terkin tarihi itibarıyla bu şirketlerle ilişkili

olan kişilerin (kanuni temsilci, yönetim kurulu üyeleri vd.) ticari, zirai veya mesleki bir faali-

yetten dolayı mevcut bir mükellefiyeti varsa bu mükellefiyetleri veya bu mükellefiyetlerin baş-

ka bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle bu aşamada kendilerinden maddenin birinci fık-

rasında belirtilen şartları yerine getirmesi istenmeyecektir. Bununla birlikte, mezkûr kişilerin

mükellefiyetleri herhangi bir neden ile terkin edildikten sonra yeniden mükellefiyet tesis ettir-

mek için işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, maddenin birinci fıkrası hükümleri çer-

çevesinde işlem tesis edilecektir.
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Örnek 3: Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte

belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği tespit olunan ve rapora istinaden mü-

kellefiyet kaydı 30/11/2015 tarihi itibarıyla Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesi tarafından re’sen

terkin edilen (Ç) Ltd. Şti.’nin, münhasıran sahte belge düzenleme fiilinin işlenmiş olduğu dö-

nemde % 10 ve üzeri nispette hissedarı olan Bay (D)’nin İstanbul Sarıgazi Vergi Dairesine

2017 yılında işe başlama bildiriminde bulunması halinde mükellefiyetinin tesis edilebilmesi

için Bay (D)’nin ve (Ç) Ltd. Şti.’nin varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve Bay (D) tarafından

teminat verilmiş olması şarttır.

(Ç) Ltd. Şti.’nin mükellefiyetinin terkin tarihi itibarıyla Bay (D)’nin, ticari, zirai veya

mesleki bir faaliyetten dolayı mevcut bir mükellefiyeti varsa, bu mükellefiyeti veya bu mükel-

lefiyetin başka bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle kendisinden bu aşamada birinci fık-

radaki şartları yerine getirmesi istenmeyecektir. Ancak, Bay (D)’nin bu mükellefiyeti herhangi

bir neden ile terkin edildikten sonra yeniden mükellefiyet tesis ettirmek için işe başlama bildi-

riminde bulunması halinde, maddenin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde işlem tesis edile-

cektir.

Örnek 4: İstanbul Şişli Vergi Dairesinin mükellefi olan (E) A.Ş. hakkında düzenlenen

vergi inceleme raporunda münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis et-

tirdiği tespit edilmiş ve rapora istinaden 30/9/2014 tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı re’sen

terkin edilmiştir.

(E) A.Ş.’nin, münhasıran sahte belge düzenleme fiilinin işlenmiş olduğu dönemde ka-

nuni temsilcisi olan Bay (F)’nin kendi adına 2017 yılında Erzurum Aziziye Vergi Dairesine

mükellefiyet tesis ettirebilmesi için şahsının ve (E) A.Ş.’nin varsa tüm vergi borçlarının öden-

miş ve teminat verilmiş olması gerekmektedir.

(E) A.Ş.’nin ortağının 2017 yılında Antalya Üçkapılar Vergi Dairesine mükellefiyet

tesis ettirmek istemesi durumunda ise ortağın münhasıran sahte belge düzenleme fiilinin iş-

lenmiş olduğu dönemde şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip olup olmadığına bakılarak,

sermaye payının % 10 ve üzeri nispette olması halinde maddenin birinci fıkrası hükümleri çer-

çevesinde işlem tesis edilecektir.

Örnek 5: Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte

belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi incelemesine yetkili olanlarca dü-

zenlenen rapor ile tespit olunan Ankara Ostim Vergi Dairesinin mükellefi (G) Ltd. Şti.’nin mü-

kellefiyet kaydı, raporda belirtilen 24/6/2014 tarihi itibarıyla re’sen terkin edilmiştir.

(G) Ltd. Şti.’nin üç gerçek kişi ortağı bulunmakta olup, Bay (H)’nin ortaklık payı % 90,

Bay (I)’nın ortaklık payı % 4 ve Bay (İ)’nin ortaklık payı % 6’dır. Bay (İ) aynı zamanda şirketin

kanuni temsilcisidir.
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Bursa Setbaşı Vergi Dairesi tarafından işe başlama bildirimi alınan (J) A.Ş.’nin evraklarının

tetkikinden, (G) Ltd. Şti.’nin % 4 payla ortağı olan Bay (I)’nın yeni kurulan (J) A.Ş.’nin serma-

yesinin % 15’ine sahip olduğu anlaşılmıştır. Bay (I), (G) Ltd. Şti.’nin sermayesinin % 10’undan

azına sahip olduğundan ve (G) Ltd. Şti.’de kanuni temsilci veya yönetim kurulu üyesi vasfını

haiz olmadığından, (J) A.Ş. hakkında madde kapsamında işlem yapılmayacaktır.

Bay (İ)’nin, (J) A.Ş.’ye %10’dan daha az sermaye payıyla ortak olması halinde de konu

madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ancak, Bay (İ)’nin, (G) Ltd. Şti.’deki ortaklık payı % 6 olmasına rağmen söz konusu

şirkette kanuni temsilci olması nedeniyle, (J) A.Ş.’ye yönetim kurulu üyesi, kanuni temsilci

veya asgari % 10 payla ortak olması halinde, maddenin birinci fıkrasındaki şartlar yerine ge-

tirilmeden (J) A.Ş.’nin mükellefiyeti tesis edilmeyecektir.

4.1.4. Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiilinin İşlenmesinde Bilfiil Bulundukları

Tespit Edilenler İçin Teminat Uygulaması

Mükellefin başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte

belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğini tespit eden raporda, sahte belge dü-

zenleme fiilinin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit edilen ve raporda açıkça isimlerine yer

verilen kişilerin işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde de maddenin birinci fıkrası hü-

kümleri tatbik edilir.

Örnek 6: Ankara Kızılbey Vergi Dairesi mükelleflerinden (K) A.Ş. hakkında yapılan

vergi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda, mükellefin başkaca bir ticari, zirai ve mesleki

faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenleme faaliyetinde bulunduğu tespiti üze-

rine vergi dairesince mükellefiyet kaydı 20/4/2015 tarihi itibarıyla re’sen terkin edilmiştir. Söz

konusu raporda, anılan şirket ile herhangi bir ortaklık veya idarecilik ilişkisi bulunmayan Bay

(L)’nin sahte belge düzenleme faaliyetinde bilfiil bulunduğu tespit edilmiştir.

Bay (L) tarafından 2017 yılında yapılan işe başlama bildirimi üzerine adına mükellefiyet

tesis edilebilmesi için, (K) A.Ş.’nin ve Bay (L)’nin varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve

Bay (L)’den teminat alınmış olması gerekmektedir.

4.1.5. Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiilinin Belirli Bir Tarihten Sonra İşlenmeye

Başlanmış Olması

Vergi inceleme raporunda münhasıran sahte belge düzenleme fiilinin, mükellefiyet te-

sisinden itibaren değil de belirli bir tarihten sonra işlenmeye başlandığı tespit edilmişse raporda

belirtilen bu tarihten önceki dönemlere ilişkin kanuni temsilciler, yönetim kurulu üyeleri, asgari

% 10 hisseye sahip ortaklar, bunların asgari % 10 ortağı olduğu veya yönetiminde bulundukları

teşebbüsler ile adi ortaklık ortakları ve tüzel kişiliği olmayan teşekkül idarecileri hakkında bi-

rinci fıkra hükümleri tatbik edilmez.
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Örnek 7: 24/9/2013 tarihinde kurulmuş olan (M) A.Ş. hakkında düzenlenen rapor ile

14/5/2015 tarihinden itibaren münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla faaliyette bulun-

duğu tespit edilmiş ve Bursa İnegöl Vergi Dairesince mükellefiyet kaydı raporda belirtilen tarih

itibarıyla re’sen terkin edilmiştir.

Şirketin kurucu ortaklarından olan Bay (N) % 30’luk hissesinin tamamını 10/4/2014

tarihinde Bay (O)’ya devrederek şirketten ayrılmıştır. Dolayısıyla Bay (N)’nin işe başlama bil-

diriminde bulunması halinde birinci fıkradaki şartlar aranmadan mükellefiyeti tesis edilecektir.

4.1.6. İşe Başlama Bildiriminde Bulunulması Gerekmeyen Mükellefiyet Tesisleri

193 sayılı Kanuna göre ticari, zirai ve mesleki kazançlar dışında gelir elde eden gerçek

kişiler, maddenin birinci fıkrasında sayılanlardan olsalar dahi bu gelirlerinin vergilendirilmesi

için işe başlama bildiriminde bulunmak zorunda olmadıklarından, bu kişiler adına tesis edilecek

gelir vergisi mükellefiyetleri için maddenin birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

4.1.7. Mükellefiyet Tesis Ettirmeksizin Kayıt Dışı Faaliyette Bulunduğu Tespit

Edilenlerin Durumu

213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrasında sayılanlardan olup işe başlama

bildiriminde bulunması gerekirken, faaliyetini vergi dairesinin bilgisi dışında sürdürenlerin bu

durumlarının tespiti halinde, bu kişiler hakkında idarece teminat istenmeden mükellefiyete iliş-

kin gerekli işlemler tesis ettirilir.

Bu durumda mükellefiyet tesis tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesi tara-

fından; otuz gün içerisinde teminat verilmesi ve mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mü-

kellefin ve kendilerinin varsa tüm vergi borçlarının ödenmesi, yazılı olarak talep edilir.

Yazının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde bu şartlar yerine getiril-

mezse istenen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi kabul edilmek suretiyle söz

konusu mükellefler adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alacağı, bu mükel-

leflerden 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

Otuz günlük süre sonunda bu şartların yerine getirilmemesi halinde, mükelleflerin açıl-

mış olan mükellefiyet kayıtları vergi dairesi tarafından ayrıca terkin edilir.

Mükelleflerin faaliyetlerine devam etmek istemeleri durumunda, mükellefiyetin tesis

edilebilmesi için mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin ve kendilerinin varsa tüm

vergi borçları ile teminat alacağı tutarının ödenmiş olması şarttır.

4.2. Tebliğin (4.1) No.lu Bölümünde Sayılan Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Tüzel Kişiliği

Olmayan Teşekküllerle Bağlantılı Olan Adi Ortaklıkların, Ticaret Şirketlerinin ve Tüzel

Kişiliği Olmayan Teşekküllerin İşe Başlama Bildiriminde Bulunması Halinde Teminat

Uygulaması

213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, maddenin birinci

fıkrasında sayılanların şahsen veya doğrudan mükellefiyet tesis ettirmeyip de işe başlama bil-

diriminde bulunan;
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- Bir adi ortaklığın ortağı,

- Bir ticaret şirketinin kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, % 10 veya fazlası nis-

pette hissedarı veya

- Tüzel kişiliği olmayan bir teşekkülün idarecisi

sıfatını taşımaları halinde de maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanacaktır.

Buna göre, maddenin birinci fıkrasında sayılanların ortağı oldukları adi ortaklıkların,

kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip oldukları

ticaret şirketlerinin veya idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin işe başlama bildiri-

minde bulunmaları durumunda, bunlar nezdinde mükellefiyet tesis edilebilmesi için, kendileri

ile mükellefiyet kayıtları re’sen terkin edilenlerin, varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve te-

minat verilmiş olması şarttır.

Örnek 8: Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte

belge düzenlemek amacıyla serbest meslek erbabı olarak mükellefiyet tesis ettirdiği vergi in-

celemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit olunan Bay (Ö)’nün mükellefiyet kaydı,

Ankara Ostim Vergi Dairesince raporda belirtilen 24/6/2014 tarihi itibarıyla re’sen terkin edil-

miştir.

Bursa Nilüfer Vergi Dairesince işe başlama bildirimi alınan (P) A.Ş.’nin evraklarının

tetkikinden, Bay (Ö)’nün, (P) A.Ş.’de en az % 10 ortaklık payının olduğu veya kanuni temsil-

ci/yönetim kurulu üyesi vasfını haiz bulunduğu tespit edildiğinde, maddenin birinci fıkrasındaki

şartları yerine getirmeden (P) A.Ş.’nin mükellefiyeti tesis edilmeyecektir.

Örnek 9: Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte

belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi incelemesine yetkili olanlarca dü-

zenlenen rapor ile tespit edilen (R) Ltd. Şti.’nin mükellefiyet kaydı Ankara Kavaklıdere Vergi

Dairesince raporda belirtilen 18/9/2014 tarihi itibarıyla re’sen terkin edilmiştir.

(R) Ltd. Şti.’nin iki gerçek kişi ortağı bulunmakta olup, bunlardan Bay (S)’nin ortaklık

payı % 70, Bay (Ş)’nin ortaklık payı ise % 30’dur. Ayrıca, Bay (S)’nin Ankara Kızılbey Vergi

Dairesinin faal mükelleflerinden (T) A.Ş.’de 17/9/2013 tarihinden itibaren % 10 ortaklık payı

mevcut bulunmaktadır.

2017 yılında Ankara Ostim Vergi Dairesi tarafından işe başlama bildirimi alınan (U)

Ltd. Şti.’de, (T) A.Ş.’nin % 10 ortaklık payı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, (U) Ltd.

Şti.’nin mükellefiyetinin tesis edilebilmesi ancak (R) Ltd. Şti.’nin ve (U) Ltd. Şti.’nin varsa

tüm vergi borçlarının ödenmesi ve (U) Ltd. Şti.’nin vereceği teminat ile mümkündür.
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Öte yandan, Bay (S)’nin % 10 ortaklık payının bulunduğu (T) A.Ş. hakkında, keyfiyetin

Ankara Kızılbey Vergi Dairesinin ıttılaına girdiği tarihten itibaren maddenin üçüncü fıkrası

kapsamında bu Tebliğin (4.3) No.lu bölümünde açıklandığı şekilde işlem tesis edilmesi gerek-

mektedir.

4.3. Tebliğin (4.1) No.lu Bölümünde Sayılan Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Tüzel Kişiliği

Olmayan Teşekküllerin; Mükellefiyeti Bulunan Adi Ortaklık, Ticaret Şirketi ve Tüzel

Kişiliği Olmayan Teşekkül Ortağı, Kanuni Temsilcisi veya İdarecisi Olması, Bunları

Devralması, Kısmen veya Tamamen Bunlara Devrolunması Halinde Teminat Uygulaması

4.3.1. 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin üçüncü fıkrasında, birinci fıkrada sayılan

kişilerin; bir adi ortaklığın, ticaret şirketinin veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülün kanuni

temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, idarecisi, asgari % 10 nispetinde ortağı olduğunun anlaşılması

veya bunları devralması, söz konusu mükellefiyetlerin kısmen veya tamamen bunlara devro-

lunması halinde yapılacak işlemler hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, maddenin birinci fıkrasında sayılanlarla ortaklık, yönetiminde bulunma,

devralma, devrolunma keyfiyetinin, faaliyeti devam eden mükellefin bağlı olduğu vergi daire-

sinin ıttılaına girmesinden itibaren bir ay içinde bu mükellefe hitaben yazılacak bir yazı ile

otuz gün içinde;

- Birinci fıkra hükmüne göre teminat verilmesi,

- Mükellefiyet kaydı vergi dairesince re’sen terkin edilmiş olan mükellefin varsa tüm

vergi borçlarının ödenmesi

istenir.

Bu durumda mükellefin iki seçeneği bulunmaktadır. Birinci seçenek, yazıyı tebellüğ

ettiği tarihten itibaren otuz gün içinde yukarıda sayılan şartları yerine getirmektir. İkinci seçenek

ise söz konusu kişilerin mevcut mükellefiyetteki statülerinin bu süre içerisinde sona erdirilme-

sidir.

İki seçenekten birinin verilen sürede yerine getirilmemesi halinde, istenen teminat tutarı

verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mevcut mükellef adına te-

minat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alacağı, bu mükelleften 6183 sayılı Kanun uya-

rınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

Ayrıca, bu mükellef birinci fıkrada sayılanların teminat isteme tarihi itibarıyla tahakkuk

etmiş tüm vergi borçlarından müşterek ve müteselsil sorumludur. Maddede öngörülen statü so-

na erdirme şartının verilen süreden sonra gerçekleştirilmesi halinde de müşterek ve müteselsil

sorumlu olunan borçların ve teminat alacağının takibine devam edilir.
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4.3.2. Üçüncü fıkra kapsamında, söz konusu kişilerin statülerinin otuz günlük süreden

sonra herhangi bir tarihte sona erdirilmesi durumunda, varsa alınmış olan teminat iade edilmez.

Diğer taraftan, otuz günlük süre içerisinde mezkûr kişilerin statülerinin sona erdirilme-

sine yönelik yasal girişimleri başlatmış olan ve bu durumu muteber vesikalar ile ispat ve tevsik

eden mükelleflerden alınmış olan teminat, bu yasal girişimler sonucunda statülerinin sona er-

dirilmesi şartıyla, maddenin yedinci fıkrasındaki süre ve şartlar aranmaksızın vergi dairesi ta-

rafından iade olunur.

Örnek 10: Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran

sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği ve 1.180.000 TL tutarında sahte

belge düzenlediği vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu ile

tespit edilen (Ü) A.Ş.’nin mükellefiyet kaydı 11/3/2014 tarihi itibarıyla İstanbul Merter Vergi

Dairesince re’sen terkin edilmiştir.

(Ü) A.Ş.’nin kanuni temsilcisi Bay (V)’nin, 12/6/2013 tarihinden itibaren, Konya Selçuk

Vergi Dairesi mükellefi (Y) Ltd. Şti.’nin % 15 hisseli ortağı olduğu keyfiyeti 2017 yılı içerisinde

Konya Selçuk Vergi Dairesinin ıttılaına girdiğinde, söz konusu ıttıla tarihinden itibaren bir ay

içerisinde (Y) Ltd. Şti.’ye yazılacak bir yazı ile yazının tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde

(Ü) A.Ş.’nin, teminat isteme tarihi itibarıyla var olduğu anlaşılan 65.000 TL tutarındaki vergi

borcunu ödemesi ile 118.000 TL tutarında teminat vermesi yazılı olarak istenir.

Otuz günlük süre içerisinde şartların yerine getirilmemesi ve Bay (V)’nin statüsünün

devam ettirilmesi halinde, istenen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak

kabul edilmek suretiyle (Y) Ltd. Şti. adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk

ettirilen 118.000 TL tutarındaki teminat alacağı ile (Ü) A.Ş.’nin teminat isteme tarihi itibarıyla

tahakkuk etmiş 65.000 TL tutarındaki vergi borcu müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla (Y)

Ltd. Şti.’den 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsil edilir.

Diğer taraftan, (Ü) A.Ş.’nin teminat isteme tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş 65.000 TL

tutarındaki vergi borcundan kendisinin ve kanuni temsilcisi Bay (V)’nin 6183 sayılı Kanun

uyarınca sorumluluğunun devam edeceği tabiidir.

4.4. Alınan Teminatların İadesi

4.4.1. 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında sa-

yılan haller dolayısıyla alınan teminatların iadesi hususu, maddenin yedinci fıkrasında düzen-

lenmiştir.

Söz konusu düzenlemeye göre, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan hallerden

dolayı teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde, sahte veya

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç, 213 sayılı Kanunun 359 uncu madde-
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sinde sayılan fiillerden herhangi birinin işlenmediğinin vergi incelemesine yetkili olanlar tara-

fından düzenlenecek vergi inceleme raporu ile tespit edilmesi durumunda, alınmış olan teminat

başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade edilir.

Teminatın iade edilebilmesi fiillerin işlenmediğinin tespitine bağlı olduğu için, bu mü-

kellefler hakkında söz konusu üç yılın sonundan itibaren en geç üç ay içinde bir vergi incele-

mesi istenilir. Yapılan inceleme neticesinde üç yılın tamamında, sahte veya muhteviyatı itiba-

rıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç, 359 uncu maddede sayılan herhangi bir fiilin işlenmediği

tespitine raporda yer verilmesi halinde, alınmış olan teminat başkaca vergi borcunun olmaması

şartıyla iade edilir. Başkaca vergi borcunun olması durumunda, bu borç tutarı ödenmeksizin

teminat iade edilmez.

4.4.2. Söz konusu inceleme neticesinde sahte belge düzenleme fiilinin işlendiği tespit

edilmişse iki farklı durum ortaya çıkacaktır. İnceleme raporunda, teminatı gösteren mükellefin

başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek

amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği ve mükellefiyet kaydının terkin edilmesi gerektiği tespit

edilmişse mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir. Ayrıca, terkin tarihi itibarıyla öden-

memiş vergi borçları ile işlenmiş olan fiillerden doğan vergi borcu alınan teminattan mahsup

edilir. Bu mahsuptan sonra da artan bir tutarın bulunması durumunda, kalan teminat tutarı mü-

kellefe iade edilir.

Raporda, fiilin maddenin dördüncü fıkrası kapsamında olduğu, diğer bir ifadeyle temi-

natı gösteren mükellefin ticari, zirai ve mesleki faaliyetinin yanında sahte belge düzenleme fii-

lini işlediği tespit edilmişse mükellefin tahakkuk etmiş tüm vergi borçları ile işlenen fiilden

doğan vergi borçları daha evvel alınmış olan teminattan mahsup edilir. Ayrıca mükelleften

maddenin dördüncü fıkrası hükmünce, bu Tebliğin (5.1) No.lu bölümünde yer alan açıklamalara

uygun olarak yeniden teminat göstermesi istenir. Bu teminatın hesabında mahsup neticesinde

kalan teminat tutarı, istenecek yeni teminat tutarından düşülür. Teminatın gösterilmemesi ha-

linde, istenen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle

mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alacağı, bu mükelleften 6183

sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

4.4.3. Maddenin yedinci fıkrasında yer alan “üç” yıllık süre tamamlanmadan mükellefin

faaliyetini terk etmesi durumunda bu mükellef, mükellefiyet kaydının terkin tarihinden itibaren

en geç üç ay içinde vergi incelemesine sevk edilir. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı

belge kullanılması hariç, 359 uncu maddede sayılan fiillerden herhangi birinin işlenmediğinin

vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenecek vergi inceleme raporu ile tespit edil-

mesi durumunda, alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe

iade edilir. Vergi borcu varsa teminat tutarından öncelikle bu borç mahsup edilir. Yapılan ince-
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leme neticesinde de bir vergi tarh edilmesi durumunda, kalan teminat tutarı mükellefin tahakkuk

edecek vergi borçlarından mahsup edilmek üzere bekletilir. Yapılacak mahsup sonrasında artan

bir tutarın bulunması durumunda kalan teminat tutarı mükellefe iade olunur.

Teminatın iadesinden sonra, bu kapsamdaki mükelleflerin üç yıllık süre içinde veya

sonrasında yeniden işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, teminat isteme işlemleri tek-

rar yapılır. Maddede belirtilen şartları yerine getirenlerin mükellefiyetleri vergi dairesince ye-

niden tesis edilir. Bu durumda, teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından başlamak

üzere üç yıl tamamlandıktan sonra en geç üç ay içinde mükellef yeniden vergi incelemesine

sevk edilir ve bu Tebliğin (4.4.1) ve (4.4.2) No.lu bölümlerinde açıklandığı şekilde işlem ya-

pılır.

4.5. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının

Durumu

4.5.1. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının

Tebliğin (4.1) No.lu Bölümünde Sayılan Fiillere İştirak Etmesi Halinde Ceza ve Teminat

Uygulaması

4.5.1.1. 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin beşinci fıkrasında, 3568 sayılı Kanun

kapsamında faaliyette bulunan meslek mensupları hakkında tesis edilecek işlemlere ilişkin hü-

kümlere yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, mükellefiyet kayıtları re’sen terkin edilenlerin münhasıran sahte

belge düzenleme fiillerine iştirak ettiği inceleme raporu ile tespit edilen meslek mensupları

hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanacaktır. Mes-

lek mensubu hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının uygulanabilmesi

için, münhasıran sahte belge düzenleme fiiline iştirak nedeniyle kendisi adına 213 sayılı Ka-

nunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre kesilen vergi ziyaı cezasının kesinleşmesi

şarttır.

Meslek mensubunun iştirak fiilinin kesinleşmesi halinde, bu durum vergi dairesi baş-

kanlıkları/defterdarlıklarca Başkanlığa bildirilir. Başkanlık, meslek mensubu hakkında söz ko-

nusu ceza işleminin uygulanması için meslek mensubunun bağlı bulunduğu odaya bildirim ya-

par.

Başkanlık tarafından yapılan bildirimin oda kayıtlarına girdiği tarihten itibaren beş iş

günü içerisinde ilgili meslek mensubuna üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alı-

koyma cezası verilir ve cezanın verildiği bu tarih üç yıllık sürenin başlangıç tarihi olarak kabul

edilir. Bu karar üç iş günü içerisinde Başkanlık, TÜRMOB, meslek mensubu ve meslek men-

subunun bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir.
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Meslek mensubu hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma

cezası uygulamasında bu Tebliğ ile düzenleme yapılmayan hallerde, 31/10/2000 tarihli ve

24216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli

Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

4.5.1.2. Hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uy-

gulanan meslek mensubunun sürenin sonunda mesleki faaliyetine tekrar devam etmek istemesi

halinde, bağlı olacağı vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunması gerekir. İşe başlama

bildiriminin alınması üzerine, vergi dairesi mükellefiyet tesis işlemlerini genel usuller çerçe-

vesinde gerçekleştirir.

Ayrıca, işe başlama bildiriminin alındığı tarihten itibaren bir ay içinde vergi dairesi ta-

rafından hazırlanacak bir yazı ile yazının tebellüğünden itibaren otuz gün içerisinde meslek

mensubundan teminat göstermesi istenir. Teminatın süresinde gösterilmemesi halinde, istenen

teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle meslek men-

subu adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, 6183

sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

4.5.1.3. Hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uy-

gulanan meslek mensubunun cezanın tatbiki müddetince, 3568 sayılı Kanunun “Mesleğin ko-

nusu” başlıklı 2 nci maddesi kapsamında olmamak şartıyla faaliyette bulunması mümkündür.

Söz konusu faaliyetler için tesis edilecek mükellefiyet nedeniyle 213 sayılı Kanunun 153/A

maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.

4.5.2. Tebliğin (4.5.1) No.lu Bölümüne Göre Alınan Teminatın İadesi

4.5.2.1. 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin sekizinci fıkrasında, 3568 sayılı Kanuna

göre faaliyette bulunan meslek mensuplarından maddenin beşinci ve altıncı fıkralarına göre

alınan teminatla ilgili yapılacak işlemler hüküm altına alınmıştır.

4.5.2.2. Mükellefiyet kayıtları re’sen terkin edilenlerin münhasıran sahte belge düzen-

leme fiiline iştirak etmeleri nedeniyle meslek mensuplarından teminatın Tebliğin (4.5.1) No.lu

bölümünde açıklanan şekilde alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl

içinde, başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge dü-

zenleme veya mevcut faaliyetin yanında sahte belge düzenleme fiillerinin işlendiğinin ya da

bu fiillere iştirak edildiğinin tespit edilmemiş olması halinde, başkaca vergi borcu bulunmaması

şartıyla, meslek mensubundan alınan teminat iade edilir.

4.5.2.3. Meslek mensuplarına söz konusu teminatın iade edilmesi için yukarıda belir-

tilen fillerin işlenmediğinin tespiti amacıyla özel bir inceleme yapılmayacaktır. Ancak, teminat

alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde bir tespit olması durumun-

da, tespit edilen yeni fiil;
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- Münhasıran sahte belge düzenleme fiiline iştirak şeklinde ise konunun Başkanlıkça

meslek mensubunun bağlı bulunduğu odaya bildirilmesi üzerine, yapılan bildirimin oda kayıt-

larına girdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde meslek mensubu hakkında meslekten çı-

karma cezası tatbik edilir. Bu karar üç iş günü içerisinde Başkanlık, TÜRMOB, meslek men-

subu ve meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir,

- Mevcut faaliyet yanında sahte belge düzenleme fiiline iştirak şeklinde ise bu Tebliğin

(5.3.1) No.lu bölümünde yer alan açıklamalara göre işlem tesis edilerek meslek mensubundan

yeniden teminat istenir.

4.5.2.4. Meslek mensubu hakkında meslekten çıkarma cezasının uygulanması, söz ko-

nusu meslek mensubunun işlemiş olduğu iştirak fiili nedeniyle kendisi hakkında 213 sayılı Ka-

nunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre kesilen vergi ziyaı cezasının kesinleşmesine

bağlı olduğundan, iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezası kesinleşen meslek mensuplarının

bilgisi, meslekten çıkarma cezasının uygulanmasını sağlamak üzere meslek mensubunun bağlı

bulunduğu odaya bildirim yapılabilmesi için, vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıklarca Baş-

kanlığa gönderilir.

4.5.2.5. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulanlar ile meslekten çıkarılanlar bu

yasakların gereklerini derhal yerine getirecek olup, bu gerekleri yerine getirmeyenler hakkında

ilgili odalar veya TÜRMOB tarafından Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4.5.2.6. Meslek mensubu hakkında meslekten çıkarma cezası uygulamasında bu Tebliğ

ile düzenleme yapılmayan hallerde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Mü-

şavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

5. Mevcut Faaliyet Yanında Sahte Belge Düzenlenmesi Halinde Teminat Uygulaması

5.1. Mevcut Faaliyetinin Yanında 213 Sayılı Kanunun 359 uncu Maddesinde Yer

Alan Sahte Belge Düzenleme Fiilini İşleyenler İçin Teminat Uygulaması

5.1.1. 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin dördüncü fıkrasında, mükellefiyet kayıtları

re’sen terkin edilenlerden olmayan, ticari, zirai ve mesleki faaliyeti bulunan ancak bu faaliyet-

lerinin yanında sahte belge düzenleme fiilini de işleyen mükelleflerle ilgili teminat uygulaması

hüküm altına alınmıştır.

5.1.2. Mezkûr mükelleflerden teminat istenebilmesi için iki temel şartın gerçekleşmesi

gerekmektedir. Bunlardan birincisi, sahte belge düzenleme fiilinin işlendiğinin, mükellef nez-

dinde yürütülen vergi incelemesi neticesinde düzenlenen raporla tespit edilmiş olması; ikincisi

ise tarh edilen vergi ile kesilen cezaların kesinleşmiş olmasıdır.

Şartların gerçekleşmesi halinde, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, kesinleşmenin

ıttılaına girmesinden itibaren bir ay içerisinde mükellefe tebliğ edeceği bir yazıyla, yazının te-

bellüğünden itibaren otuz günlük süre içerisinde teminat göstermesini ister. Teminatın verilen
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sürede gösterilmemesi halinde istenen teminat tutarı, verilen sürenin son günü vade tarihi olarak

kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Teminat ala-

cağı, bu mükelleflerden 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve

tahsil edilir.

5.1.3. Maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre, teminat isteme aşamasına gelmeden,

örneğin vergi inceleme raporu üzerine yapılan tarhiyata karşı idari yargı merciinde açılan da-

vanın kesinleşmesinden önceki bir aşamada mükellefin faaliyetini terk etmiş olması durumun-

da, mükelleften bu aşamada teminat istenilmez.

Ancak, söz konusu mükellefin bilahare işe başlama bildiriminde bulunması halinde, il-

gili vergi dairesi tarafından işe başlama bildiriminin alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde,

sahte belge düzenleme fiili nedeniyle yapılan tarhiyatın kesinleşmiş olması şartıyla, alınması

gereken teminat mükelleften istenir. Teminat belirtilen sürede gösterilmezse istenilen teminat

tutarı, verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına te-

minat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alacağı, bu mükelleflerden 6183 sayılı Kanun

uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

Örnek 11: Adana Ziyapaşa Vergi Dairesi mükellefi (Z) Ltd. Şti. hakkında düzenlenen

22/5/2016 tarihli vergi inceleme raporunda, bu mükellefin ticari faaliyeti yanında 1.500.000

TL tutarında sahte belge düzenleme fiilini işlediği tespit edilmiş ve bağlı olduğu vergi dairesince

raporda önerilen tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnameleri 12/1/2017 tari-

hinde mükellefe tebliğ edilmiştir. (Z) Ltd. Şti. yapılan tarhiyat ve kesilen cezaları dava konusu

yapmış ve tarhiyat ile cezalar 2017 yılı içerisinde kesinleşmiştir. Söz konusu tarhiyat ve ceza-

ların kesinleştiği bilgisi 2017 yılı içinde mezkûr vergi dairesinin ıttılaına girmiştir.

Bu durumda, ilgili vergi dairesi kesinleşmenin ıttılaına girdiği tarihten itibaren bir ay

içinde, düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’u olan 150.000 TL tu-

tarında teminat göstermesini (Z) Ltd. Şti.’den ister.

Dava konusu tarhiyatta mahkemenin, düzenlenen belgelerin tamamının değil de belli

bir kısmının sahte olduğuna karar vermesi durumunda, vergi dairesince bu tutar dikkate alınarak

işlem tesis edilir.

Dava konusu edilmeden kesinleşen tarhiyatlar bakımından da teminat ancak tarhiyatın

kesinleşmesi sonrasında istenecektir.

5.2. Alınan Teminatların İadesi

5.2.1. 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan haller dola-

yısıyla alınan teminatların iadesi hususu da maddenin yedinci fıkrasında düzenlenmiştir.

Buna göre alınan teminatlarla ilgili olarak, teminatın alındığı tarihi takip eden takvim

yılının başından itibaren beş yıl içerisinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
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kullanılması hariç olmak üzere, 359 uncu maddede sayılan fiillerden herhangi birinin işlendi-

ğinin tespit edilmemesi halinde, teminat başkaca vergi borcu bulunmaması şartıyla mükellefe

iade edilir.

Bu durumda, teminatın iade edilmesi fiillerin işlenmemesine bağlı olmakla beraber bu

fiillerin işlenmediğinin tespiti için özel olarak bir inceleme yapılmayacaktır. Ancak, mükellef

hakkında yürütülen diğer incelemeler sonucunda mükellefin 359 uncu maddede sayılan sahte

belge düzenleme fiillerini işlediği tespit edilirse;

- Fiil, maddenin birinci fıkrası kapsamında ise mükellefiyet terkin edilir, terkin tarihi

itibarıyla ödenmemiş vergi borçları ile işlenmiş olan fiilden doğan vergi borcu alınan teminattan

mahsup edilir, artan tutar mükellefe iade edilir.

- Fiil, maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ise vergi borçları ile işlenen fiilden doğan

vergi borçları alınan teminattan mahsup edilir, ayrıca mükelleften mezkûr fıkra hükmünce ye-

niden teminat istenir. Bu teminatın hesabında mahsup neticesinde kalan teminat tutarı istenecek

yeni teminat tutarından düşülür. Verilen sürede teminatın gösterilmemesi halinde, istenen te-

minat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına

teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, 6183 sayılı Kanun

uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

5.2.2. 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin yedinci fıkrasındaki “beş” yıllık süre ta-

mamlanmadan mükellefin faaliyetini terk etmesi durumunda, sahte veya muhteviyatı itibarıyla

yanıltıcı belge kullanılması hariç olmak üzere, 359 uncu maddede sayılan fiillerden herhangi

birinin işlendiğinin tespit edilmemesi durumunda, teminat başkaca vergi borcu bulunmaması

şartıyla mükellefe iade edilir. Ancak, vergi borcu varsa teminat tutarından bu borç mahsup edi-

lir. Yapılan mahsup sonrasında artan bir tutarın bulunması durumunda, kalan teminat tutarı mü-

kellefe iade olunur.

Teminatın iadesinden sonra beş yıllık süre içinde veya sonrasında yeniden işe başlan-

ması halinde bu kişilerin mükellefiyeti idarece teminat istenmeden açılır. Ancak, ilgili vergi

dairesi tarafından işe başlama bildiriminin alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde hazırla-

nacak bir yazı ile yazının tebellüğünden itibaren otuz gün içerisinde mükelleften teminat gös-

termesi istenir. Teminatın süresinde gösterilmemesi halinde, istenen teminat tutarı verilen sü-

renin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak

tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zam-

mı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

Alınmış olan teminatın iadesi ile ilgili olarak bu Tebliğin (5.2.1) No.lu bölümünde açık-

landığı şekilde işlem yapılır.
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5.3. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının

Durumu

5.3.1. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının

Maddenin Dördüncü Fıkrasında Sayılan Fiile İştirak Etmesi Halinde Teminat Uygulaması

5.3.1.1. 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin altıncı fıkrası, 3568 sayılı Kanun kap-

samında faaliyette bulunan meslek mensuplarının maddenin dördüncü fıkrasında hüküm altına

alınan, mükellefiyet kayıtları re’sen terkin edilenlerden olmayan, ticari, zirai, mesleki faaliyeti

bulunan ancak bu faaliyetlerinin yanında sahte belge düzenleme fiilini işleyen mükelleflerin

sahte belge düzenleme fiillerine iştirak durumunu düzenlemektedir.

5.3.1.2. Söz konusu fiillere iştirak ettiği inceleme raporu ile tespit olunan ve kendisi

hakkında 213 sayılı Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre kesilen vergi ziyaı ce-

zası kesinleşen meslek mensuplarından, vergi dairesi tarafından kesinleşmenin ıttılaına girme-

sinden itibaren bir ay içerisinde gönderilecek bir yazıyla, yazının tebellüğünden itibaren otuz

günlük süre içerisinde teminat göstermesi istenir. Teminatın gösterilmemesi halinde istenen te-

minat tutarı, verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle meslek men-

subu adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, 6183

sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

5.3.1.3. Maddenin dördüncü fıkrasında sayılan fiile iştirak ettiği inceleme raporu ile

tespit edilen ve bu durumu kesinleşen meslek mensupları hakkında ayrıca Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilen usul

ve esaslar çerçevesinde işlem yapılabilecektir.

5.3.2. Tebliğin (5.3.1) No.lu Bölümüne Göre Alınan Teminatın İadesi

5.3.2.1. Tebliğin (5.3.1) No.lu bölümünde açıklanan şekilde meslek mensuplarından

teminatın alınması halinde de teminatın alındığı yılı takip eden takvim yılının başından itibaren

beş yıl içinde, başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte

belge düzenleme veya mevcut faaliyetin yanında sahte belge düzenleme fiillerinin işlendiğinin

veya bu fiillere iştirak edildiğinin tespit edilmemiş olması halinde, başkaca vergi borcu bulun-

maması şartıyla meslek mensubundan alınan teminat iade edilir.

5.3.2.2. Söz konusu meslek mensuplarına teminatın iade edilmesi veya bunlardan ye-

niden teminat istenmesi ile meslek mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası uygulaması

hususlarında bu Tebliğin (4.5.2.3), (4.5.2.4), (4.5.2.5) ve (4.5.2.6) No.lu bölümlerinde yer ve-

rilen usul ve esaslara uyularak işlem yapılır.

6. Vergi Borcu Tutarının Alınan Teminat Tutarının %10’unu Aşması

6.1. 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca; kendisinden

teminat alınmış olan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde

ödenmeyen vergi borçlarının tutarı, alınan teminat tutarının %10’unu aşması halinde, teminat

paraya çevrilerek 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre mükelleflerin vergi borçlarına

mahsup edilir.
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6.2. İlgili vergi daireleri, yukarıda belirtilen mahsup işleminin tamamlanmasından iti-

baren bir ay içerisinde hazırlanacak bir yazı ile mükelleflerden eksik kalan teminat tutarını

otuz gün içerisinde tamamlamasını ister.

Teminatın tamamlanmaması halinde, istenen teminat tutarı verilen sürenin son günü

vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle bu mükellefler adına teminat alacağı olarak tahakkuk

ettirilir. Teminat alacağı, mükelleflerden 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik

edilerek takip ve tahsil edilir.

7. Teminat Tutarının Belirlenmesi

213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin on birinci fıkrasında, madde hükümlerine göre

istenecek teminat tutarının; düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan tutarların toplamı, faa-

liyet alanı, mükellefin hukuki statüsü, faaliyette bulunulan il veya bölge, vergi borcu toplamı,

fiilin tekrar edip etmediği gibi kıstaslar esas alınarak Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara

göre, vergi dairesi müdürünün yazılı talebine istinaden defterdar ve/veya vergi dairesi başkanı

tarafından tayin edileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu hükmün Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden, 213 sayılı Kanunun 153/A

maddesinde yer alan ve her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen asgari tutardan (2017

yılı için 90.000 TL) az olmamak üzere, düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan Katma De-

ğer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi gibi diğer tüm vergiler dahil toplam tutarın % 10’unun temi-

nat olarak istenmesi uygun bulunmuştur.

8. 213 Sayılı Kanunun 153/A Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamına Girenler ile

359 uncu Maddesinde Sayılan Fiilleri İşleyenlerin Duyurulması

213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin on ikinci fıkrasında, maddenin birinci fıkrasında

sayılanlar ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç, söz konusu

Kanunun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işleyenlerin Bakanlıkça belirlenen usul ve esas-

lara göre duyurulacağı, bu kapsamda yapılan duyuruların vergi mahremiyetinin ihlâli sayılma-

yacağı, ayrıca fiil tüzel kişilik veya tüzel kişiliği olmayan teşekkül bünyesinde işlenmişse bun-

ların da duyurulacağı hükme bağlanmıştır.

Bu yetkiye istinaden 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar

ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç, mezkûr Kanunun 359 uncu

maddesinde sayılan fiilleri işleyenlerin Başkanlık internet vergi dairesinde ilan edilmesi/sor-

gulanması uygun bulunmuştur.

Buna göre, 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrasında sayılanların ilan

edilmesinde, bunları söz konusu maddenin birinci fıkrası kapsamına alan münhasıran sahte

belge düzenleme fiili nedeniyle yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların kesinleşmesi ge-
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rekmektedir. Aynı şekilde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç,

213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işleyenlerin ilan edilmesinde de işle-

nen bu fiiller nedeniyle yapılacak olan tarhiyatların ve kesilecek cezaların kesinleşmesi şartı

aranacaktır.

9. Teminat Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar

9.1. 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin uygulanması bakımından, maddenin yürür-

lüğe girdiği 11/4/2013 tarihinden sonraki dönemler için maddenin öngördüğü fiillerin işlendi-

ğini tespit eden vergi inceleme raporları dikkate alınır. Ancak münhasıran sahte belge düzen-

lemek amacıyla mükellefiyet tesis edildiğine ve bu fiile iştirak edildiğine yönelik tespitler ba-

kımından söz konusu fiillerin işlenmesine 11/4/2013 tarihinden önce başlanıp bu tarihten sonra

devam edilmesi durumunda da madde hükümleri tatbik edilecektir.

9.2. 213 sayılı Kanunun 153/A maddesi kapsamında kesinleşmeden maksat, tarh edilen

vergi ile kesilen cezaların idari yargı mercileri nezdinde dava konusu yapılmaması veya dava

konusu edilmesi neticesinde tüm olağan kanun yollarının tüketilmesiyle uygun bulunmak su-

retiyle kesinleşmesidir.

9.3. 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin uygulaması ile ilgili olarak vergi dairesince

mükelleflere gönderilecek yazıların mezkûr Kanunun tebligata dair hükümlerine göre tebliğ

edilmesi gerekmektedir.

9.4. 213 sayılı Kanunun 153/A maddesine göre teminat istenmesinin işe başlama bildi-

rimine bağlandığı hallerde, bildirimde belirtilen işe başlama tarihinde geçerli olan; vergi dai-

resinin ıttılaına girmesine bağlandığı hallerde ise ıttıla tarihinde geçerli olan teminat tutarı dik-

kate alınır. Kanuni tutar olan 75.000 TL, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta olup;

bu tutar, 2017 yılı için 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 476

Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 90.000 TL olarak belirlenmiştir.

9.5. Vergi incelemesine yetkili olanlar, münhasıran sahte belge düzenlenmesine ilişkin

tespitleri nedeniyle düzenleyecekleri raporlara, örneği ekli “VUK 153/A Maddesi Kapsamında

Takip Edileceklere İlişkin Bilgi Formu”nu (EK 1) eklerler.

Bu Tebliğ ile getirilmiş olan, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmesi gereken

“VUK 153/A Maddesi Kapsamında Takip Edileceklere İlişkin Bilgi Formu” muhteviyatında

değişiklik yapmaya Başkanlık yetkilidir.

10. Yürürlük

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

11. Yürütme

Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PERSONEL TAġIMA HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı için ―Personel TaĢıma Hizmeti‖ ilanen ihale edilerek kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar 50.000,00 TL (ellibinTürkLirası) tutarında geçici teminatı da teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir.  

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmalar tekliflerini en geç 07.03.2017 günü saat 10:00‘a kadar Genel Müdürlüğümüz 

Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 08.03.2017 saat 14:00‘de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 1232/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Merkez/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 5.900.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Azaklıhoca Köyü Yeniköy Mevkii No: 50 Merkez/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22/02/2017 günü saat 14.00‘e kadar Azaklı Çay 

Fabrikası Azaklıhoca Köyü Yeniköy Mevkii No: 50 Merkez/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde 

elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 

14.00‘de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks‘la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 975/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

BUHARLAġTIRICI (TEPHĠR) APARATI BORU TEMĠZLEME HĠZMETLERĠ ĠġĠ T.ġ.F.A.ġ. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HĠZMET ALIMI YÖNETMELĠĞĠ ESASLARINA  

GÖRE AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/61234 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : MuĢ Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUġ  

c) Telefon ve faks numarası : 0 436 215 12 80     Faks: 0 436 215 13 30 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

Aparatlar Miktar Ölçüleri 

I. Tephir 6400 Adet  Ø31x35x3200 

IIA Tephiri (Cr-Ni) 5220 Adet Ø32x35x3005 

IIB Tephiri 3538 Adet Ø31x35x3005 

IIIA Tephiri (Cr-Ni) 3538 Adet Ø32x35x3005 

IIIB Tephiri 3538 Adet Ø31x35x3005 

IV. Tephir 3050 Adet Ø31x35x3005 

V. Tephir 1400 Adet Ø31x35x3005 

II. Satürasyon Isıtıcısı (Cr-Ni)   568 Adet Ø32x35x4000 

Sulu ġerbet Isıtıcısı (Cr-Ni)   568 Adet Ø32x35x4000 

Sulu ġerbet Isıtıcısı (Cr-Ni)   740 Adet Ø32x35x4000 

Sulu ġerbet Isıtıcısı (Cr-Ni)   740 Adet Ø32x35x4000 

I. Satürasyon Kazanları Ġç Yüzeyi 

(2 adet x 75 m²/adet) 
  150 m² Ø 3150x7500 

II. Satürasyon Kazanları Ġç Yüzeyi 

(2 adet x 53 m²/adet) 
  106 m² Ø 2250x7500 

  ĠĢle ilgili detaylar teknik ve idari Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

b) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. 

MUġ 

b) Tarihi ve saati : 23.02.2017 PerĢembe günü saat 10:00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. 

Merkez/MUġ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118 TL. 

(Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 23.02.2017 PerĢembe günü saat 10.00‘a kadar MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUġ adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)  

takvim günü olmalıdır. 

9 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 1230/1-1 
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BUTTON BĠT VE DELME EKĠPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı : BUTTON BĠT ve DELME EKĠPMANLARI alımı 4734 

sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2017/53448 

Dosya no  : 1722004 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2  

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Button bit ve delme ekipmanları: 3 kalem 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi‘ndeki Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm 

ġefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.  

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 21/02/2017 Salı günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. R 28, Ø38 mm (1½‖) Button Bit için denenmek üzere 2 adet numune 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; 

Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulanması dikkate 

alınarak malzeme için toplamda en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

En düĢük fiyat ise; Button Bit numuneleri Müesseselerimizde gre-Ģist ve konglomera olan 

aynı özellikteki bir lağım alnında denemeye tabi tutulacak button bitlerde kabaranın düĢmesi, 

kırılması ve bilenemeyecek derecede aĢınması zamanı içinde delmiĢ oldukları delik boyuna göre 

maliyet yönünden; 

Button bit fiyatının deldikleri delik boyu metre oranı en düĢük olan button bit olarak 

belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 21/02/2017 Salı günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 180 (Yüzseksen) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 1183/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Gedik Üniversitesinden: 

GÜZEL SANATLAR VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALIM ĠLANI 
Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Profesör 

kadrosuna ve Görsel ĠletiĢim Tasarımı Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nde öngörülen koĢulları yerine getirmiĢ olmak 
kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör 
ve Doçent alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü Aranan ġartlar;  
• Lisans eğitimini Mimarlık alanında yapmıĢ olmak, Doktora veya Doçentlik çalıĢmalarını 

Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalında yapmıĢ olmak, TaĢıyıcı Sistemler, Yapı, Yapısal Tasarım ve 
Teknoloji alanında uzmanlaĢmıĢ olmak. 

Görsel ĠletiĢim Tasarımı Bölümü Aranan ġartlar; 
• Güzel Sanatlar Fakültelerinin, Sanat ve /veya Tasarım Fakültelerinin ve ĠletiĢim 

Fakültelerinin Görsel ĠletiĢim Tasarımı bölümünden doçentlik unvanını almıĢ olmaları 
gerekmektedir. 

Adayların; 
- ÖzgeçmiĢ(YÖK Formatında) 
- 1 Adet Fotoğraf 
- Nüfus Cüzdan Sureti 
- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdıĢından alınmıĢ 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiĢ olduğu bir dilekçe ile birlikte baĢlıca 
araĢtırma eserleri, bilimsel çalıĢma ve yayınlarından oluĢan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım, 
Doçent adaylar 4 takım)  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ģahsen Rektörlüğe teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

- KPDS/ÜDS veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına ĠliĢkin 
Belge. (Varsa) 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 
postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık 

Fakültesi 
Mimarlık Prof. 1 

Lisans eğitimini Mimarlık alanında 
yapmıĢ olmak, Doktora veya Doçentlik 
çalıĢmalarını Yapı Bilgisi Ana Bilim 
Dalında yapmıĢ olmak, TaĢıyıcı 
Sistemler, Yapı, Yapısal Tasarım ve 
Teknoloji alanında uzmanlaĢmıĢ olmak. 

Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık 

Fakültesi 

Görsel 
ĠletiĢim 

Tasarımı 
Doç. 1 

Güzel Sanatlar Fakültelerinin, Sanat ve 
/veya Tasarım Fakültelerinin ve ĠletiĢim 
Fakültelerinin Görsel ĠletiĢim Tasarımı 
bölümünden doçentlik unvanını almıĢ 
olmaları gerekmektedir. 

 
BaĢvuru adresi 
Ġstanbul Gedik Üniversitesi 
Personel Daire BaĢkanlığı  

Ġlgili KiĢi: 
Bahar TURGUT 
Adres : Cumhuriyet Mah. Ġlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/ĠSTANBUL 
Tel : 0216 4524585-86/1158 
Fax : 0216 452 87 17 1280/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

MĠLLĠ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

DÜZELTME ĠLANI 

02.02.2017 tarih ve 29967 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Millî Savunma Uzman 

Yardımcılığı GiriĢ Sınavı Duyurusu‘nun 3/ç maddesi; Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi 

BaĢkanlığı (ÖSYM) tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre tabloda belirtilen puan türlerinin herhangi 

birinden 70 ve daha üzeri puan almıĢ olmak, olarak değiĢtirilmiĢtir. 1233/1/1-1 

————— 

AB UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

DÜZELTME ĠLANI 

02.02.2017 tarih ve 29967 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan AB Uzman Yardımcılığı 

GiriĢ Sınavı Duyurusu‘nun 3/ç maddesi; Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığı 

(ÖSYM) tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre tabloda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 

70 ve daha üzeri puan almıĢ olmak, olarak değiĢtirilmiĢtir. 1233/2/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Belediyemiz Encümenince aĢağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve 

sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi 

için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiĢ ise de adresinde 

bulunamadığı, baĢka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiĢtir. 

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri 

düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine 

kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur. 

 

ADA 

PARSEL MALĠKĠ 

ENC. TARĠH/ 

SAYI 

CEZA 

MĠK. (TL) ADRES 

15964/8 
Cevriye 

DOĞAN 
19.01.2017/42 820,63 TL 

Demetgül Mah. 413. Cad. No: 66/18 

Yenimahalle/ANKARA 

 1224/1-1 

—— • —— 

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan: 

7201 sayılı Yasanın 28. Maddesine göre Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde 

Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Ģüpheli Abdurrahman 

ARSLAN hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığımızca verilmiĢ bulunan "Dava Açılmasının 

Ertelenmesi" kararında açık adresine usulüne uygun tebligat toplumsal olaylar nedeni ile 

yapılamaması nedeniyle 5 yıl süre ile Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararının uygulanmasına 

dair karar aĢağıya çıkarılmıĢ olup, ilanen tebliğ olunur. 

 

Sıra 

No Sor. No. Karar No 

Suçun 

Nevi 

Karar 

Tarihi Adı Soyadı Ceza Miktarı 

1 2016/3358 2016/127 
5237 S.K. 

191/1 Md. 
9/5/2016 

Abdurrahman 

ARSLAN 

5 Yıl Süre ile Dava 

Açılmasının 

Ertelenmesi Kararı 

 1293/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ġlkdördün Kültür ve Sanat Vakfı 

VAKFEDENLER: Gülnur Vural, Hikmet Süreyya Kanıpak, Sırrı Cem Kasidecioğlu, 

Öznur Vural, Celal Çeçe. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Urla - Ġzmir 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU Urla Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/01/2017 tarihli ve E: 2016/690, K: 2017/3 sayılı 

kararı. 

VAKFIN AMACI: Aramızda olan yalnız kalan ve yalnız yaĢayan ―sanatçılara‖ sahip 

çıkmak, birikimlerini baĢta çocuklar olmak üzere toplumun her kesimiyle buluĢturmak ve vakıf 

senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.000 TL (AltmıĢ BeĢ Bin Türk Lirası Nakit) 

YÖNETĠM KURULU: Hikmet Süreyya Kanıpak, Gülnur Vural, Sırrı Cem Kasidecioğlu 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Gayece aynı bir vakfa veya kuruluĢa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1228/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete‘de yer alan Rota Yapı Denetim MüĢ. 

Ltd. ġti. ile ilgili ilanda sehven yazılan ―53/2710 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına 

kayıtlı 10 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Rota Yapı Denetim MüĢ. Ltd. ġti.‖ ifadesinin 

çıkarılarak ―182045 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 362 nolu Yapı Denetim 

Ġzin Belgesine sahip Rota Yapı Denetim MüĢ. Ltd. ġti.‖ ifadesinin eklenmesi 08.02.2017 tarihli 

ve 3121 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1231/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

42213 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 1225/1-1 

————— 

Yenimahalle Ġlçesi, 43006 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

değiĢikliği, Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 1226/1-1 

—— • —— 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

YASAKLAMA KARARI ĠPTAL ĠLANI 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 27/03/2012 tarihinde yapılan "Enstitüler ve 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ĠnĢaatı Yapım ĠĢi" ihalesi ile ilgili olarak 

23/10/2013 tarih ve 28800 sayılı Resmi Gazete‘de yasaklama kararı yayımlanan Fevzi Çakmak 

Mah. 100. Yıl Bulv. No: 208/E Ġlkadım/SAMSUN adresinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 

20482 Ticaret Sicil kayıtlı 9040284549 vergi kimlik numarası ile faaliyet gösteren ÜÇAS Yapı 

Dekorasyon ĠnĢ. Plas. PVC Kapı Pen. Sis. Sanayi ve Tic. Ltd. ġti. ile Kılıçdede Mah. Cumhuriyet 

Cad. No: 167 Ġlkadım/SAMSUN adresinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 20572 Ticaret Sicil 

kayıtlı 44491838988 TC Nolu Cemal DEMĠREL hakkında verilen yasaklama kararı, Ankara 14. Ġdare 

Mahkemesinin 23/12/2016 tarihli ve E. 2013/1640 K: 2016/5939 sayılı Kararına istinaden Bakanlık 

Makamının 01/02/2017 tarih ve 31775109/10.01-E/1317310 sayılı Oluru ile kaldırılmıĢtır. 

Duyurulur. 1276/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/35614 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Millî Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü Ġl/Ġlçe KIRIKKALE / MERKEZ 

Adresi Ġstasyon Civarı Tel-Faks 
0 318 224 74 04 

0 318 224 28 94 

Posta Kodu 71300 E-Mail mkemuhimmat@mkek.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Haytek Makina Döküm - Nuran AKÇA  

Adresi 
Küçük Sanayi Sitesi 45. Sokak No: 2 

ÇORUM 
 

T.C. Kimlik No. 12661975726  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0170410673  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Çorum Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
19/48473  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1206/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/294768 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Ġl/Ġlçe KIRIKKALE 

Adresi 
YahĢihan Yolu Cad. No: 15 

KIRIKKALE 
Tel-Faks 

0 318 224 29 91 

0 318 224 28 95 

Posta Kodu 71300 E-Mail mkesilah@mkek.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Atmaca Savunma Sanayi ve Ticaret 

Anonim ġirketi 
Latif YAZICI 

Adresi 

Saray Mah. 3. Cad. Modern 

Keresteciler San. Sit. No: 43 

Kazan/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.  25409452618 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kazan VD/1030566197  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
389997  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1207/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/318769 - 2016/319049 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ELAZIĞ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ  
Ġl/Ġlçe ELAZIĞ/ MERKEZ 

Adresi 

AK PINAR MAHALLESĠ 

KOLORDU CADDESĠ NO:5 

ELAZIĞ 

Tel-Faks 0(424) 238 50 24  0(424) 233 36 70 

Posta Kodu 23100 E-Mail Kultur23@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HÜSEYĠN ÜSTÜNDAĞ  

Adresi ġAHSUVAR KÖYÜ – MERKEZ / ELAZIĞ   

T.C. Kimlik No. 18715898850  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ELAZIĞI KAMYONCULAR 

KAMYONETÇĠLER OTOBÜSÇÜLER 

MĠNĠBÜSÇÜLER OTOMOBĠLCĠLER VE 

ġOFÖRLER ESNAF ODA BAġKANLIĞI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 23/17687  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden ( ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1277/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/330476 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ALTINTAġ ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ  
Ġl/Ġlçe KÜTAHYA / ALTINTAġ 

Adresi 

BOZBAY MAHALLESĠ MĠLLĠ 

EGEMENLĠK CADDESĠ NO:1 

ALTINTAġ / KÜTAHYA 

Tel-Faks 0(274) 311 21 84 

Posta Kodu 40800 E-Mail Altıntas43@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SINIRLI SORUMLU ÖZ ZAFER 

ALTINTAġ KARAYOLU YOLCU 

TAġIMA KOOPERATĠFĠ 

 

Adresi 

CUMHURĠYET MAH. CUMHURĠYET 

CAD. FĠDAN SOKAK NO:1 ALTINTAġ / 

KÜTAHYA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7350782500  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KÜTAHYA TĠCARET ODASI   

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10786  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1278/1-1 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/565900 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı     

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Samsun YaĢar Doğu YetiĢtirme 

Yurdu Müdürlüğü     
Ġl/Ġlçe Samsun/Atakum  

Adresi Yeni Mahalle 3122. Sokak     Tel-Faks 0 362 437 6686 - 437 4454  

Posta Kodu 55200     E-Mail yasardoguyym@aile.gov.tr  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Karadeniz Lezzet Hizmetleri Temizlik 

Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi     

 

Adresi 
Yeni Mahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı 

No: 135 Atakum/SAMSUN    
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5070719162     

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası      

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Merkez - 26803 Oda Sicil No: 29965     

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1318/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/449269 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji 

GeliĢtirme BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Ġzmir Narlıdere Huzurevi YaĢlı 

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 

Müdürlüğü 

Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/Narlıdere 

Adresi 
Huzur Mahallesi Öğretmenler 

Sokak No: 7 
Tel-Faks (232) 238 52 43 - (238) 238 28 53 

Posta Kodu 35320 E-Mail narlidere.bakimevi@aile.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Kahyalar Tarım Ürünleri Gıda Kafeterya 

Nakliye Elektrik Elektronik Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi 

Yavuz PEġKER 

Adresi 1436 Sokak No: 8/A Alsancak/Ġzmir  

T.C. Kimlik No.  34201974044 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4890213235  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 99824  

Oda Sicil No: 900291 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1319/1-1 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1282/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1274/1-1 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1275/1/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1275/2/1-1 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1234/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1235/1/1-1 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1235/2/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1236/1/1-1 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1236/2/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1236/3/1-1 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1236/4/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1237/1-1 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1238/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1239/1/1-1 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1239/2/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1239/3/1-1 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1239/4/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1240/1/1-1 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1240/2/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1240/3/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1241/1/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1241/2/1-1 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1241/3/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1242/1/1-1 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1242/2/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1243/1-1 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1244/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1245/1-1 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1246/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1247/1-1 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1248/1/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1248/2/1-1 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1249/1/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1249/2/1-1 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1249/3/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1250/1-1 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1251/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1252/1-1 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1253/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1254/1-1 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1255/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1256/1/1-1 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1256/2/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1256/3/1-1 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1256/4/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/2/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017 - 179 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 24.01.2017 - 3287 SĠVAS 

Dosya No : 58.10.109 

Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, Yavu Köyü sınırları içerisinde bulunan Kale Dağı‘na halkın 

yararlanabileceği bir piknik alanı yapılmasında bir sakınca bulunup bulunmadığının bildirilmesi 

istemini içeren Yavu Köyü Muhtarının 14.09.2015 tarihli baĢvurusu, Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörlerinin 15.06.2016 tarihli ve 471 sayılı inceleme raporu, tescile esas ilgili ve 

etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, Yavu/Camii Mahallesi (Yavu Köyü), Gedik Mevkiinde bulunan, 

tapunun 130 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen Kale Dağı 

Kalesinin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden olması ve kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, 

sit fiĢinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1‘inci derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci 

maddesinin Kale Dağı Kalesi I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak belirlenmesine; Kale Dağı üzerinde Kale Dağı Kalesi yer alması 

nedeniyle alanın piknik alanı yapılması talebinin uygun olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017 - 179 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 24.01.2017 - 3290 SĠVAS 

Dosya No : 58.09.90 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Döllük Köyü‘nde bulunan, tapunun 118 ada, 40 nolu parselinde 

kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait taĢınmazın bir kısmı üzerinde yer alan III. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilli SıyırmalıbaĢı Tepe YerleĢimi‘nin III. derece arkeolojik sit geçiĢ 

dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, sit haritasının ve sit fiĢinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 23.12.2016 tarihli ve 992 sayılı 

dosya inceleme raporu, Kurulumuzun 28.09.2016 tarihli ve 3035 sayılı kararı okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler ile sit haritası incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Döllük Köyü, 118 ada, 40 nolu parselin bir kısmında yer alan 

tescilli SıyırmalıbaĢı Tepe YerleĢimi‘nin III. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 

ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, III. derece 

arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının Kurulumuzun 28.09.2016 

tarihli ve 3035 sayılı kararı ile yapılması istenen sondaj kazı çalıĢması sonrasında 

değerlendirilmesine; 

Tescilli SıyırmalıbaĢı Tepe YerleĢimi‘nin, Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Döllük Köyü, 118 ada, 

40 nolu parselde kayıtlı taĢınmazın üzerinde kaldığı anlaĢıldığından taĢınmazın bir kısmı üzerinde 

SıyırmalıbaĢı Tepe YerleĢimi‘nin kalmakta olduğunun belirtmesi yapılarak taĢınmazın tapu 

kütüğü beyanlar hanesine ―III. derece arkeolojik sit‖ olduğuna dair kültür varlığı Ģerhinin 

konulmasına karar verildi. 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

 
 1148/1-1 



11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017 - 182 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 27.01.2017 - 3370 SĠVAS 

Dosya No : 60.06.74 

Tokat Ġli, Turhal Ġlçesi, Koruluk Köyü, Boncuk Mevkii‘nde sit alanı dıĢında kaçak kazı 

incelemesinde, tapunun 115 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi ait taĢınmazda 

tespit edilen Boncuktepe Mevkii Tümülüsü‘nün tescil edilmesi ve alandaki kaçak kazı 

çukurlarının kapatılmasına izin verilmesi istemini içeren Tokat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü‘nün 11.04.2016 tarihli ve 1036 sayılı yazısı ile 26.08.2016 tarihli ve 2220 sayılı 

yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 18.01.2017 tarihli ve 31 sayılı 

dosya inceleme raporu, tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Turhal Ġlçesi, Koruluk Köyü, Boncuk Mevkii‘nde bulunan, 115 ada, 1 parselde 

kayıtlı taĢınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen Boncuktepe Mevkii Tümülüsü‘nün 2863 

sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının 

kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1. derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci maddesinin Boncuktepe Mevkii 

Tümülüsü I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak 

belirlenmesine; 

Boncuktepe Mevkii Tümülüsü‘ndeki kaçak kazı olayına iliĢkin Tokat Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğün‘ce soruĢturma açılması istenilmiĢ olunduğundan ilgili Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının görüĢü alınarak alandaki kaçak kazı çukurlarının Tokat Müze Müdürlüğü 

uzmanları denetiminde kapatılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017 - 181 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 26.01.2017 - 3343 SĠVAS  

Dosya No : 44.02.29 

Malatya Ġli, Arapgir Ġlçesi, Onar Mahallesinde bulunan Sivas Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 28.04.2011 tarihli ve 2311 sayılı kararı ile I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Onar Köyü Kaya Mezarları‘nın, onaylı sit haritasında 

kadastro farklılıkların olduğunun anlaĢılması üzerine konuya açıklık getirilmesine yönelik alınan 

Kurulumuzun 31.03.2016 tarih ve 2728 sayılı kararı ile kadastro farklılığının düzeltilerek Kaya 

Mezarlarının sit sınırının güncellenmesi ve geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları 

belirlenmesi isteminde bulunan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.01.2017 

tarihli ve 22 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüĢme sonunda; 

Onar Mahallesi Kaya Mezarları‘nın 1‘inci derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 

1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle güncellenmesine, güncelleme sonucunda bir kısmı 

1‘inci derece arkeolojik sit alanında kalan Malatya Ġli, Arapgir Ġlçesi, Onar Mahallesi, 151 ada, 4 

ve 5 parsel nolu, 152 ada, 2 ve 3 parsel nolu, 206 ada, 4, 5, 6 ve 55 parsel nolu taĢınmazların 

beyanlar hanesine ―Bir Kısmı Onar Kaya Mezarları I. Derece Arkeolojik Sit Alanında 

Kalmaktadır‖ kaydının konulmasına; 

Onar Mahallesi Kaya Mezarları 1‘inci derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları 

ve kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı 1‘inci derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları 

hükümlerinin belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017 - 181 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 26.01.2017 - 3338  SĠVAS  

Dosya No : 44.00.46/44.00.58/44.00.67/44.00.110 

Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesinde bulunan sit alanı dıĢında, tescilli Hükümet Konağı, Ġnönü 

Anıtı, Hacı Yusuf (Yeni) Cami ve Belediye (ÇarĢı) Hamamı için Sivas Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 05.12.2009 tarih ve 1535 sayılı kararı ile belirlenen 

korunma alanı sınırı dahilindeki Ġzzetiye Mahallesi 99 ve 126 adalarının korunma alanından 

çıkarılması istemi ile korunma alanının güncellenmesine iliĢkin, Malatya BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik BaĢkanlığı Kültür Varlıkları ve Projeler ġube Müdürlüğü‘nün 

27.12.2016 tarihli ve E.00000197828 sayılı yazısı ile Kurul raportörlerinin 19.01.2017 tarihli ve 

38 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonunda: 

Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesinde bulunan sit alanı dıĢında, tescilli Hükümet Konağı, Ġnönü 

Anıtı, Hacı Yusuf (Yeni) Cami ve Belediye (ÇarĢı) Hamamı için Sivas Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 05.12.2009 tarih ve 1535 sayılı kararı ile belirlenen 

korunma alanı sınırının kararımız eki haritada belirlendiği Ģekli ile güncellenmesine, korunma 

alanı içinde kalan ve karar eki listede kadastro bilgileri belirtilen taĢınmazların beyanlar hanesine 

―Tamamı TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ veya ―Bir Kısmı TaĢınmaz Kültür 

Varlığı Korunma Alanındadır‖ kaydının konulmasına, belirlenen Korunma Alanı dahilinde 

yapılacak her türlü inĢai ve fiziki müdahaleden önce Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017 - 181 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 26.01.2017 - 3348  SĠVAS  

Dosya No : 44.05.17 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Sürgü Mahallesi, Sürmelipınar Mevkiinde sit alanı dıĢında 

bulunan, tapunun 805 ve 3193 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Malatya 

BüyükĢehir Belediyesi‘ne ait taĢınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 

15.06.2016 tarihli ve 2868 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescili prensip olarak 

uygun bulunan DerviĢin Tepesi Arkeolojik YerleĢimi‘nin nihai tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 02.01.2017 tarihli ve 2 sayılı 

dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Sürgü Mahallesinde bulunan, tapunun 805 ve 3193 nolu 

parsellerinde kayıtlı taĢınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen DerviĢin Tepesi Arkeolojik 

YerleĢimi‘nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden olması ve kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, 

sit fiĢinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1‘inci derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci 

maddesinin DerviĢin Tepesi Arkeolojik YerleĢimi I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017 - 179 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 24.01.2017 - 3292 SĠVAS 
Dosya No : 58.06.112 
Sivas Ġli, Kangal Ġlçesi, Mancılık Köyü, sit alanı dıĢında bulunan, mülkiyeti Kamu Orta 

Malına ait, tapunun 109 ada, 219 ve 220 nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazların bir bölümünde 
Mancılık Göleti Projesi kapsamında kaya malzeme ocağında tespit edilen, Kurulumuzun 
02.03.2016 tarih ve 2623 sayılı kararı ile alanın mahiyetinin anlaĢılabilmesi için sondaj kazısı 
istenilen; Kurulumuzun 17.08.2016 tarih ve 2978 sayılı kararı ile ise kaya malzeme ocağının 
yerinin değiĢtirilmiĢ olması nedeniyle tescili prensip olarak uygun bulunan Boğazören 
Nekropolü‘nde sondaj kararının Kurulumuzda yeniden değerlendirilmesi isteminde bulunan Sivas 
Müze Müdürlüğü‘nün 06.10.2016 tarih ve 1784-4623 sayılı yazısı ile Boğazören Nekropolü‘nün 
nihai tesclinin yapılması talebini içeren Koruma Bölge Kurulu raportörünün 18.01.2017 tarihli ve 
26 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüĢme sonucunda: 

Boğazören Nekropolü ‗nde Kurulumuz tarafından 02.03.2016 tarih ve 2623 sayılı kararla 
istenilen sondaj kazısının kaya malzeme ocağı sahasının yerinin değiĢtirilmiĢ olması nedeniyle 
yapılmasına gerek olmadığına; 

Sivas Ġli, Kangal Ġlçesi, Mancılık Köyü, sit alanı dıĢında bulunan, mülkiyeti Kamu Orta 
Malına ait, tapunun 109 ada, 219 ve 220 nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazların bir bölümünde 
tespit edilen Boğazören Nekropolü‘nün 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden 
olması ve 2863 sayılı Kanun kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle III. derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilmesine, rapor eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği 
Ģekliyle III. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına;  

Sivas Ġli, Kangal Ġlçesi, Mancılık Köyü, sit alanı dıĢında bulunan, mülkiyeti Kamu Orta 
Malına ait, tapunun 109 ada, 219 ve 220 nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazların bir bölümünde 
bulunan Boğazören Nekropolü III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 
kullanma Ģartlarının; 

- Sit alanının yapılaĢmaya konu olması durumunda, uygulamanın 3194 sayılı Ġmar 
Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümleri doğrultusunda ve alanda ilgili 
müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj kazısı sonuç 
raporunun müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra 
yapılmasına, 

- Resmi veya özel kuruluĢlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair 
uygulamalar (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) toprak 
kullanımının minimum seviyede tutulacak Ģekilde Koruma Bölge Kurulunun izni ve Müze 
Müdürlüğü denetiminde yapılmasına 

- Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara iliĢkin genel sondaj kararı alabileceğine, 
- Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
- Bu alanda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, 
- Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda, 

Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine  
- Vasfı mera olan taĢınmazların sit alanında kalan kısmının tarım dıĢına çıkarılacak olması 

durumunda 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında ilgili Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünün görüĢünün alınmasına,  

- Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda 
Koruma Bölge Kurulu kararı sonucuna göre iĢlem yapılması Ģeklinde belirlenmesine; 

2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi a) bendi 2. Fıkrası (DeğiĢik ikinci paragraf: 8/8/2011-
KHK-648/42 md.) gereğince ilgili kurumca üç yıl içerisinde Boğazören Nekropolü III. Derece 
Arkeolojik Sit Koruma Amaçlı Ġmar Planının (KAĠP)‘ hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak 
üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017 - 179 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 24.01.2017 - 3291 SĠVAS 

Dosya No : 58.09.13 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Emlakkale (Kale) Köyü sınırları dahilinde yer alan I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilli Roma Kalesi‘nin sit sınırının güncellenmesi/sayısallaĢtırılmasına 

yönelik Sivas Valiliği Müze Müdürlüğünün 23.03.2016 tarihli ve 1569 sayılı yazısı eki 

koordinatlar doğrultusunda sit paftasının hazırlanarak Kurulumuza sunulması istemini içeren 

Kurulumuzun 16.06.2016 tarihli ve 2903 sayılı kararı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörünün 06.012017 tarihli ve 9 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler ile öneri sit haritaları incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Emlakkale (Kale) Köyü, Kale Mevkiinde bulunan, tapunun 126 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazda yer alan tescilli Roma Kalesi‘nin I. derece arkeolojik sit 

sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle güncellenerek yeniden 

belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1‘inci derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci maddesinin Roma Kalesi I. 

derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017 - 181 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 26.01.2017 - 3350 SĠVAS  

Dosya No : 44.05.23 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Örencik Mahallesinde sit alanı dıĢında bulunan, tapunun 

109 ada, 257 nolu parselinde kayıtlı, Kadastro Mahkemesinde davalı taĢınmazın bir bölümü 

üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 15.06.2016 tarihli ve 2866 sayılı kararı ile I. derece 

arkeolojik sit olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Kaletepe Arkeolojik YerleĢimi‘nin nihai 

tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 

02.01.2017 tarihli ve 1 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve 

KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonunda; 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Örencik Mahallesinde bulunan, tapunun 109 ada, 257 nolu 

parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen Kaletepe Tepesi Arkeolojik 

YerleĢimi‘nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden olması ve kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, 

sit fiĢinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1‘inci derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci 

maddesinin Kaletepesi Arkeolojik YerleĢimi I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017 - 182 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 27.01.2017 - 3369 SĠVAS 

Dosya No : 60.06.68 

Tokat Ġli, Turhal Ġlçesi, Ayranpınar Köyü, Dağyolu Mevkii‘nde sit dıĢında bulunan, Tescil 

Harici Alan ile tapunun 117 ada, 73, 74, 75, 150, 152, 153 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri 

Özel/Maliye Hazinesi‘ne ait taĢınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 

16.10.2015 tarihli ve 2475 sayılı kararı ile arkeolojik sit olarak tescil edilmesi prensip olarak 

uygun Ayranpınar Yamaç YerleĢiminin nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 17.01.2017 tarihli ve 23 sayılı dosya inceleme raporu, 

tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi 

ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Turhal Ġlçesi, Ayranpınar Köyü, Dağyolu Mevkii‘nde, Tescil Harici Alan ile 

117 ada, 73, 74, 75, 150, 152, 153 nolu parsellerde kayıtlı taĢınmazların bir bölümü üzerindeki 

Ayranpınar Yamaç YerleĢiminin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden 

olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1‘inci derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 

1‘inci maddesinin Ayranpınar Yamaç YerleĢimi I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017 - 181 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 26.01.2017 - 3349 SĠVAS  

Dosya No : 44.05.25 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Gedikağzı Mahallesi, Kaleönü Mevkiinde sit alanı dıĢında 

bulunan, tapunun 1442 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait taĢınmazın bir 

bölümü üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 15.06.2016 tarihli ve 2867 sayılı kararı ile I. 

derece arkeolojik sit olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Kale Mevkii Arkeolojik 

YerleĢimi ile Kaya Mezar Odaları I-II‘nin nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 02.01.2017 tarihli ve 3 sayılı dosya inceleme 

raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Gedikağzı Mahallesi, Kaleönü Mevkiinde bulunan, 

tapunun 1442 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen Kale Mevkii 

Arkeolojik YerleĢimi ile Kaya Mezar Odaları I-II‘nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı 

yapılan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli 

haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1‘inci 

derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci maddesinin Kale Mevkii Arkeolojik YerleĢimi ile Kaya 

Mezar Odaları I-II 1. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları 

olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017 - 181 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 26.01.2017 - 3344 SĠVAS  

Dosya No : 44.01.89 

Malatya Ġli, Akçadağ Ġlçesi, Durulova Mahallesi, Ziyaret Mevkiinde sit dıĢında bulunan, 

tapunun 128 ada, 28 parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait 748.700,00m² 

yüzölçümlü taĢınmazın satıĢının, ilgi yazı eki ifraz beyannamesi krokisinde sınırları gösterilen 

5.779,12m²lik kısmının kamu yararı kararına esas kamulaĢtırma planına göre yol yapım ve 

emniyet sahası içerisinde kaldığından yola terki ile taĢınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen 

Ġskendertepe Tümülüsleri I-II‘nin tescilinin değerlendirilerek konuya iliĢkin Bakanlığımız 

görüĢüne esas Koruma Bölge Kurulunun görüĢünün bildirilmesi istemini içeren Malatya Valiliği 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 24/05/2016 tarihli ve 2438 sayılı yazısı, ekleri; Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 18.01.2017 tarihli ve 34 sayılı dosya inceleme raporu, 

Kurulumuzun 19.08.2016 tarihli ve 3004 sayılı kararı ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve 

KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonunda; 

Malatya Ġli, Akçadağ Ġlçesi, Durulova Mahallesi, Ziyaret Mevkiinde bulunan, tapunun 

128 ada, 28 parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen Ġskendertepe 

Tümülüsleri I-II‘nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden olması ve kültür 

varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. 

derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki krokide iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit 

fiĢinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1‘inci derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci maddesinin 

Ġskendertepe Tümülüsleri I-II‘nin I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar verildi. 

128 ada, 28 parselin, Kamu yararı kararına esas kamulaĢtırma planına göre yol yapım ve 

emniyet sahası içerisinde kalan kısmının (B1-B2) Yola terkine iliĢkin güncel iflas 

beyannamesinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasından sonra konumun yeniden 

değerlendirilmesine, 

128 ada, 28 parseldeki taĢınmaz bir bölümü üzerinde tescille Ġskendertepe Tümülüsleri 

yer aldığından taĢınmazın tamamının satıĢının uygun olmadığına, ancak parselin kararımız eki sit 

sınırı dikkate alınarak hazırlanacak ifraz beyannamesinin Kurulumuzun onayı sonrasında 

taĢınmazın sit alanı dıĢında kalan diğer kısmının satıĢının yeniden değerlendirilmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017 - 182 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 27.01.2017 - 3361 SĠVAS 

Dosya No : 60.00.40 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçe, Aktepe Köyü‘nde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulu BaĢkanlığı‘nın 13.11.1982 tarihli ve A_3878 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak 

tescil edilen ve TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu‘nun 13.02.1986 tarihli ve 

1842 sayılı kararı ile belirlenen Aktepe (Bolus) Höyüğü‘nün korunma alanı sınırının Sivas Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın KAMIġ tarafından incelendikten 

sonra değerlendirilmesine iliĢkin kurulumuzun 11.05.2016 tarihli ve 2798 sayılı kararı ile Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 25.01.2017 tarihli ve 108 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçe, Aktepe Köyü‘nde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulu BaĢkanlığı‘nın 13.11.1982 tarihli ve A_3878 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak 

tescil edilen ve TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu‘nun 13.02.1986 tarihli ve 

1842 sayılı kararı ile belirlenen Aktepe (Bolus) Höyüğü‘nün korunma alanı sınırının I. derece 

arkeolojik sit sınırı olarak değiĢtirilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 

ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, karar eki listedeki parsellerin tapu sicili 

beyanlar hanesine bir kısmı/tamamı I. derece arkeolojik sitte kalmakta olduğuna dair kayıt 

konulmasına,  

Aktepe (Bolus) Höyüğü‘nde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit hükümlerinin geçerli olduğuna,  

- Yöre halkına höyük ve yapılacak uygulamalar hakkında bilgi verilmesi gerektiğine,  

- Ġzinsiz müdahaleler ile izinsiz yapılaĢmanın önüne geçilebilmesi için ilgili idarelerce 

denetimlerin artırılmasına,  

- Gelecekte yapılacak bilimsel çalıĢmalarının önünün kapanmaması ve höyükte tahribata 

neden olunmaması için höyüğün üzerindeki defin iĢleminin tamamen yasaklanmasına karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017 - 180 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2017 - 2379 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yenice Mahallesi sınırları dahilinde tapulama harici alanda 

tespiti yapılan düz yerleĢim alanının korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi ve koruma kullanma koĢullarının 

belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 10.01.2017 tarihli tespit raporu 

okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yenice Mahallesi sınırları dahilinde tapulama harici alanda 

bulunan Yenice Düz YerleĢimi‘nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı özelliği gösterdiğinden dolayı ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile 

belirtildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

Yenice Düz YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Alana iliĢkin Maliye Hazinesi adına tescil, tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür 

varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.  
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Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18.01.2017 - 179  Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 18.01.2017 - 2359  ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, SarıĢıh Mahallesi sınırları dahilinde 504 parsel içerisinde yer 

alan, üzerinde arkeolojik kalıntılar bulunan Geyik Tepesi YerleĢimi‘nin korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi ve 

koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

10.01.2017 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1500 ölçekli öneri sit alanı haritası, 

tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, SarıĢıh Mahallesi sınırları dahilinde 504 parsel içerisinde yer 

alan, üzerinde arkeolojik kalıntılar bulunan Geyik Tepesi YerleĢimi‘nin 2863 sayılı Yasa 

kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ekli 1/1500 ölçekli 

haritada sınırları koordinatları ile belirtildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine, 

Geyik Tepesi YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsele iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.  
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Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 11 ġubat 2017 – Sayı : 29976 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  43.06/189 

Toplantı Tarihi ve No : 12.01.2017 - 180  Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No  : 12.01.2017 - 3790 KÜTAHYA 

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, Köprücek Köyünde yer alan DeliktaĢ Frig Kaya Anıtının 

sayısallaĢtırılmasının istendiği; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 10.11.2016 tarih ve 6009 sayılı rapor ve ekleri, Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğünün 04.10.2016 tarih ve 52886439-169.12[45.14.40]-175664 sayılı 

yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.12.2016 

tarih ve 38092246-165.02.43.06/189-2610 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Valiliği, Kadastro 

Müdürlüğünün 28.12.2016 tarih ve 65820641 (TavĢanlı)-170.03.01-E.2877708 sayılı yazısı ve eki 

ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

Müdürlük evrakına 10.01.2017 tarih ve 306 ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, Köprücek Köyünde yer alan, EskiĢehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.08.2002 tarih ve 2011 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli DeliktaĢ Frig Kaya Anıtı sit sınırlarının sayısallaĢtırılması istemine 

iliĢkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10.11.2016 

tarihli raporu doğrultusunda hazırlanan ve DeliktaĢ Frig Kaya Anıtı I. (Birinci) Derece Arkeolojik 

Sit sınırlarını yeniden düzenleyen öneri 1/25000 ölçekli sit haritası, kadastro paftası, Ģerh 

konulacak parseller listesinin ve tescil fiĢinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit 

sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 08.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
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————— 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 10.11.2016-173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.11.2016-3148 SĠVAS 

Dosya No : 44.05.40 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi‘nde yerleĢik alan ile geliĢme alanlarını ve yakın çevresini 

kapsayacak Ģekilde 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

yapılmasına esas olmak üzere Malatya Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü‘nün 16.01.2015 

tarihli ve 659 sayılı yazısı ile istenen Kurum görüĢü kapsamında yerinde yapılan inceleme 

çalıĢmaları sırasında tespit edilen Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Sürgü Mahallesi‘nde, tapunun 

2455 parselinde kayıtlı taĢınmazın üzerinde yer alan Haydar Ağa Konağı‘nın tescil konusunun 

Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörlerinin 08.11.2016 tarihli ve 852 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; 

konu ile ilgili DoğanĢehir Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 10.08.2016 tarihli ve 

2078 sayılı, Elazığ Devlet Su ĠĢleri 9.Bölge Müdürlüğü‘nün 16.08.2016 tarihli ve 548510 sayılı, 

Malatya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Tarihi Mekanlar 

ve Kent Estetiği ġube Müdürlüğü‘nün 22.08.2016 tarihli ve E.121959 sayılı, Elazığ Karayolları 

8.Bölge Müdürlüğü‘nün 31.08.2016 tarihli ve E.208934 sayılı görüĢ yazıları okundu; 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Sürgü Mahallesi‘nde, tapunun 2455 parselinde kayıtlı 

taĢınmazın üzerinde yer alan Haydar Ağa Konağı‘nın 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi gereği 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. 

Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fiĢinin onanmasına karar verildi. 

 1189/1-1 

————— 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017-179 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.01.2017 -3293 SĠVAS 

Dosya No : 58.06.114 

Sivas Ġli, Kangal Ġlçesi, Hamal Köyünde sit alanı dıĢında bulunan, tapunun 2457 nolu 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait taĢınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen ve 

Kurulumuzun 11.11.2016 tarihli ve 3176 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescili 

prensip olarak uygun bulunan Köroğlu Mağarası Kaya YerleĢimi‘nin nihai tescilinin 

değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 18.01.2017 

tarihli ve 32 sayılı dosya inceleme raporu, tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının 

görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Kangal Ġlçesi, Hamal Köyünde bulunan, tapunun 2457 nolu parselinde kayıtlı 

taĢınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Köroğlu Mağarası Kaya YerleĢimi‘nin 2863 sayılı 

Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının 

kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1‘inci derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci maddesinin Köroğlu 

Mağarası Kaya YerleĢimi I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 09.12.2016 - 177 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.12.2016 - 3244 SĠVAS 

Dosya No : 60.00.740 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, aksu Mahallesi‘nde, sit alanı dıĢında yer alan, Kurul üyelerince 

yapılan yerinde incelemede tespiti yapılan, tapunun 14 pafta, 304 ada, 10 nolu parselinde kayıtlı, 

özel mülkiyete ait sivil mimarlık örneğinin 30.05.2015 tarih ve 2185 sayılı Kurul kararı gereği 

tescil edilmesi isteminde bulunan Koruma Bölge kurulu raportörlerinin 07.12.2016 tarih ve 956 

sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, aksu Mahallesi‘ nde, sit alanı dıĢında yer alan, Kurul üyelerince 

yapılan yerinde incelemede tespiti yapılan, tapunun 14 pafta,3 04 ada, 10 nolu parselinde kayıtlı, 

özel mülkiyete ait sivil mimarlık örneğinin 863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması 

gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup 

Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fiĢinin onaylanmasına karar verildi. 
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SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017-179 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.01.2017-3288 SĠVAS 

Dosya No : 58.10.117 

Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, Sarıyar Köyünde muhtelif taĢınmazlarda yapılacak olan Köy 

GeliĢim Planı için Kurum görüĢümüzün bildirilmesi talebine yönelik yapılan arazi incelemesinde 

Köy GeliĢim Planı proje alanı dıĢında tespit ettiğimiz 2863 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılan 

yerlerden olduğu anlaĢılan Sarıyar Tümülüsü‘nün tescil edilmesi isteminde bulunan Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörün 18.01.2017 tarihli ve 33 sayılı dosya inceleme raporu, tescile 

esas kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonunda; 

Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, Sarıyar Köyü,  sit alanı dıĢında bulunan, mülkiyeti Köy Tüzel 

KiĢiliğine ait,  tapunun 173 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen 

Sarıyar Tümülüsü‘nün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle 

I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı 

olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına; 

Sarıyar Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 09.12.2016-177 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.12.2016-3243 SĠVAS 

Dosya No : 60.00.739 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, aksu Mahallesi‘ nde, sit alanı dıĢında yer alan, Kurul üyelerince 

yapılan yerinde incelemede tespiti yapılan, tapunun 14 pafta, 304 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, 

özel mülkiyete ait sivil mimarlık örneğinin 30.05.2015 tarih ve 2185 sayılı Kurul kararı gereği 

tescil edilmesi isteminde bulunan Koruma Bölge kurulu raportörlerinin 07.12.2016 tarih ve 956 

sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, aksu Mahallesi‘ nde, sit alanı dıĢında yer alan, Kurul üyelerince 

yapılan yerinde incelemede tespiti yapılan, tapunun 14 pafta, 304 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, 

özel mülkiyete ait sivil mimarlık örneğinin 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması 

gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup 

Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fiĢinin onaylanmasına karar verildi. 
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SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2017-180 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.01.2017-3328 SĠVAS 

Dosya No : 58.11.91 

Sivas Ġli, Zara Ġlçesi, Tuzlagözü Köyü‘nde, tapunun 202 ada, 1 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyetteki taĢınmazı üzerinde yer alan Tuzla ĠĢletmesi‘ne ait iĢletme binası, depo, ahır, lojman 

ve çeĢmeden oluĢan yapı topluluğunun tescil edilmesi isteminde bulunan Sivas Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü‘nün 10.08.2015 tarihli ve 1182 sayılı yazısı ile Sivas Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel 

ĠyileĢtirme Müdürlüğü‘nün 23.06.2016 tarihli ve 805 sayılı tescil talebine iliĢkin Kurum görüĢ 

yazısı okundu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 12.10.2016 tarihli ve 759 sayılı 

inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Zara Ġlçesi, Tuzlagözü Köyü‘nde, tapunun 202 ada, 1 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyetteki taĢınmazı üzerinde yer alan Tuzla ĠĢletmesi‘ne ait yapı topluluğunu oluĢturan iĢletme 

binası, depo ve ahırın, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 

gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma gruplarının 2. Grup Yapı olarak 

belirlenmesine, tescil fiĢinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, lojman ve çeĢmenin ise 2863 

sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında kalan özellikler taĢımaması nedeniyle tescilinin uygun 

olmadığına karar verildi. 1194/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6771 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARI
1136 Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı

Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek
Üzere; Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden
Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde
Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından
Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009
Tarihli ve 934 Sayılı Kararı ile Hükümete Verilen ve Son Olarak 9/2/2016 Tarihli ve 1107
Sayılı Karar ile Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca
10/2/2017 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Avrupa Birliği Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Gençlik ve Spor Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
–– Milli Savunma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK
— Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi

Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği (No: 2016/46)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)
— Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır

İşlemleri) (Seri No: 6)
— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478)

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


