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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alan-
lar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“e) Atrium: İki veya daha çok sayıda katın içine açıldığı, yapı kitlesi içinde ortak hacim
olarak tertiplenen, karşılıklı iki uzun kenar arasındaki mesafe 3.00 metreden az olmamak üzere
bodrum, zemin veya bina girişinin yer aldığı kattan başlayıp tüm katlar boyunca devam eden
üzeri kapalı boşluklu hacimleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(8) 22 nci maddeyle veya ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal
harici tüm alanların toplamı; parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşamaz. Ancak;
27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan, korunumlu ya
da korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveni ve korunumlu koridorun asgari
ölçülerdeki alanı ile yangın güvenlik holünün 6 m² si, son katın üzerindeki ortak alan teras ça-
tılar, yapının ihtiyacı için bahçede yapılan açık otoparklar, konferans, spor, sinema ve tiyatro
salonları gibi özellik arz eden umumi yapılarda düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar, alışveriş
merkezlerinde yapılan atrium boşluklarının her katta asgari ölçülerdeki alanı ile binaların bod-
rum katlarında yapılan;

a) Zorunlu otopark alanlarının 2 katı,
b) Sığınak, asansör boşlukları, merdivenler, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat alan-

ları, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, kömürlükler ve kapıcı dairelerinin ilgili
mevzuat, standart ya da bu Yönetmeliğe göre hesap edilen asgari alanları,

c) Konut kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanının % 10’unu, ticari kullanımlı bağımsız
bölüm brüt alanının % 50’sini aşmayan depo amaçlı eklentiler,

ç) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatın konutlarda 150 m²’si, konut dışı ya-
pılarda 300 m²’si,

d) Bütün cepheleri tamamen gömülü olmak ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla;
otopark alanları ve 22 nci maddede belirtilen tamamen gömülü ortak alanlar,

e) Ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanlarının ve çocuk ba-
kım ünitelerinin toplam 100 m²’si,

bu hesaba dâhil edilmeksizin emsal haricidir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) ve (d) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“b) Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği

taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %20’sini geç-
meyen; kameriye, pergola, sundurma, açık yüzme ve süs havuzu,” 
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“d) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü, normal
merdiven haricinde kaçış yolu içerisinde yer alan, asgari ölçülerde ve adetlerde yapılan mer-
diven evi ile yangın güvenlik holleri,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç), (e), (ğ),
(h), (i), (j), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

“b) Son katın üzerindeki ortak alan çatı bahçeleri,”
“ç) Bu Yönetmelikte öngörülen asgari sayıda kapıcı dairesi,”
“e) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilat,”
“ğ) Ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanları ve çocuk bakım

üniteleri,”
“h) Otopark alanları,”
“i) Bina veya tesise ait olan ısıtma, soğutma, tesisat alanı, su sarnıcı, havalandırma sis-

temleri ve enerji verimliliği sistemlerinin bulunduğu alanlar, arıtma tesisi, gri su toplama ha-
vuzu, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, ısı merkezi, enerji odası, kömürlük, eşanjör
ve hidrofor bölümleri,” 

“j) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katları ile kısmen açıkta
kalan, bodrum katlarında yer alan; tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan, bir bağımsız bö-
lümün eklentisi veya parçası olmayan, ticari amaç içermeyen, yapı yaklaşma sınırı içinde kalan
ve 1000 m²’yi ve toplamda katlar alanının % 5’ini aşmayacak şekilde düzenlenen ortak alan
niteliğindeki; jimnastik salonu, oyun ve hobi odaları, yüzme havuzu, sauna gibi sosyal tesis,
spor birimleri ve depolar,”

“k) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katları ile kısmen açıkta
kalan, yola cephesi bulunmayan bodrum katlarında yer alan, bina cephelerinde ilave kat görü-
nümüne neden olmayan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan; konut ve ticari kullanımlı
bağımsız bölümlere ait depo amaçlı eklentiler,”

“l) Sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere balkon-
lar ve açık çıkmalar, kat bahçe ve terasları, iç bahçeler, kat ve ara sahanlıkları dâhil açık veya
kapalı merdiven evi, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç; bina giriş holleri ile kat holleri ve
asansör önü sahanlıkları,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (f), (g) ve
(ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan
bodrum katları da dâhil, dörtten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre
artırılır. Bu hüküm parsellerin park alanına komşu cephelerinde uygulanmaz.”

“f) Bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak yan ve arka bahçe mesafelerinin
0.50 metre arttırılmasına ilişkin hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlendirme
yapılarak da uygulanabilir.

g) Uygulama imar planında aksine bir açıklama getirilmediği takdirde, binanın tabii
zemin veya tesviye edilmiş zemindeki en düşük kottaki görünen yüksekliği 60.50 metre veya
daha fazla ise; ön, yan ve arka parsel sınırından en az 15.00 metre çekilmek durumundadır.
60.50 metre yükseklikten sonra artan her kat için ön, yan ve arka bahçe mesafelerine 0.50 metre
ilave edilir.
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ğ) Çok yüksek yapı, az katlı bir ana kitle üzerinde yükseliyorsa, parsel sınırı ile ana kit-

lenin parsele en yakın noktası arasındaki mesafe 10.00 metreye kadar düşürülebilir. Ana kitle

yüksekliği dâhil yapı yüksekliğinin 60.50 metre olması durumunda yükselen blok ile parsel sı-

nırı arasındaki mesafe en az 15.00 metre olup 60.50 metre yükseklikten sonra artan her kat için

bu mesafeye 0.50 metre ilave edilir. Bu maddede ifade edilen ana kitle; en fazla 5 katlı olup

kat adedi binanın en düşük kottaki cephesi esas alınarak belirlenir. Bir parselde birden fazla

60.50 metre yükseklikte bina yapılması halinde binalar arasındaki mesafe, 20.00 metre olup,

60.50 metre yükseklikten sonra ilave her 3.00 metre yükseklik için bu mesafeye 0.50 metre

ilave edilir. Bu fıkraya göre fazladan bırakılması gereken çekme mesafeleri bir veya birkaç kat

birlikte etüt edilerek binada kademelenme yapılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kapı net (temiz) genişlikleri bina giriş kapılarında 1.50 metreden, kapıların çift ka-

natlı olması halinde bir kanat 1.00 metreden,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5)

numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(9) Aynı parselde birbirinden bağımsız blokların birinde; parseldeki bağımsız bölüm-

lerin arsa paylarını, ortak alanları, parselde yer alan blokların konumlarını, bloğun emsalini,

inşaat alanını, yüksekliğini ve kullanım amacını değiştirmemek kaydıyla yapılan tadilatlarda

sadece tadilat yapılan blok maliklerinin muvafakatleri alınarak uygulama yapılır. Bir binada

yer alan bağımsız bölümlerin birinde; emsal ve inşaat alanını, kullanım amacını, ıslak hacim-

lerin yerini, ortak alanları, diğer bağımsız bölümlerin arsa paylarını, diğer bağımsız bölümlerle

olan duvar ve döşeme gibi ortak yapı elemanlarını değiştirmemek, binanın taşıyıcı sistem özel-

likleri ve güvenliği ile yangın güvenliğini olumsuz etkilememek kaydıyla yapılan tadilatlarda,

tadilat yapılan bağımsız bölüm malikinin başvurusu yeterli olup, diğer maliklerin muvafakati

aranmadan uygulama yapılır. Ancak bu tadilattan etkilendiği ilgili idaresince belirlenen ba-

ğımsız bölümler olması halinde, bu bağımsız bölümlerin maliklerinin de muvafakatleri alınır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (1)

numaralı alt bendi, aynı bendin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin yirmialtıncı fıkrasının

birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Yer altının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma gücü, yer altı

suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvı-

laşma ve yer kaymalarının boyutları gibi zeminin fizikî özelliklerini belirleyen çalışmalar yö-

nünden jeofizik mühendislerince,”
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“3) Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi hesaplaması gibi ça-

lışmalar yönünden inşaat ve jeoloji mühendislerince,”

“Aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıyan yapı veya yapılar için büyükşehir beledi-

yesince silüet onayı zorunluluğu getirilebilir:”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(2) Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda, fenni mesuliyet üstlenilmek ve Kanunun

cezai hükümleri saklı kalmak, kat maliklerinin üçte ikisi ve gerekmesi halinde uygulamadan

etkilendiği ilgili idaresince belirlenen bağımsız bölüm maliklerinin muvafakati alınmak, statik

açıdan sakınca bulunmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak rapor ilgili idaresine

sunulmak, bina estetiğini, görünümünü ve silueti olumsuz etkilememek kaydıyla Bilgi Tekno-

lojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınarak; ruhsat alınmadan elektronik haberleşme

istasyonu kurulabilir. Bina cephelerinde bu fıkrada aranan şartlara ilave olarak, sadece anten

ve anten aparatları monte edilmek, cepheye bitişik olmak, dış cephe kaplamasıyla benzer gö-

rünümde olmak ve anten boyları 1,55 metreyi geçmemek şartları da aranır. Fenni mesuliyet

üstlenilmek ve Kanunun cezai hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sabit elektronik haberleşme

altyapısında kullanılan; saha dolabı, varlık noktası (PoP noktası), menhol, ankesörlü telefon

ve bina içi anahtarlama ekipmanları, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alınmadan kurula-

bilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “kablo tv ve”

ibaresinden sonra gelmek üzere “fiberoptik” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklen-

miştir.

“(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da

riskli alan kapsamına alınmış olup, maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat

sözleşmesi düzenlenmiş olup yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri, talep edil-

mesi halinde 1/10/2017 tarihinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.”

“(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat alınmış olup, inşaatı devam

eden yapılara ilişkin ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvuruları; talep edilmesi

halinde ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmeliğin;

a) 14 üncü maddesi 3/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere,

b) Diğer maddeleri 1/10/2017 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/7/2017 30113
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İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET TEŞKİLATINDA EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDAKİ

GÖREVLİ PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet

gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak Emniyet Teşkilatında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan
değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personel hariç,

Emniyet Teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelden, görevde yükselme ve
unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Ka-

nunu, 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-
rürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
b) Ana hizmet grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvan-
larını,

ç) Bakan: İçişleri Bakanını,
d) Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığını,
e) Emniyet Teşkilatı: Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerini,
f) Görev grubu: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmet gruplarını,
g) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci mad-

desinde sayılan görevde yükselmeye tabi kadrolara aynı veya başka hizmet sınıflarından yapı-
lacak atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacağı
yazılı ve sözlü sınavı,

h) Personel: Emniyet Teşkilatında görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel ha-
riç, 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan diğer personeli,

ı) Toplam hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine
göre hesaplanan hizmet süresini,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim
düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atana-
bilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda

belirtilmiştir:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Şef.
b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman ve sivil savunma uzmanı.
c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici.
ç) İdari hizmetler grubu;
1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, santral memuru,

şoför, gemi adamı.
d) Yardımcı hizmetler grubu;
1) Aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı, hizmetli.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Çocuk gelişimcisi,
b) Programcı,
c) Öğretmen,
ç) Prodüktör,
d) Mütercim,
e) Antrenör,
f) Spiker,
g) Ses kayıtçısı,
ğ) Mühendis,
h) Mimar,
ı) İstatistikçi,
i) Kimyager,
j) Matematikçi,
k) Fizikçi,
l) Tekniker,
m) Teknik ressam,
n) Teknisyen,
o) Veteriner hekim,
ö) Biyolog,
p) Psikolog,
r) Sosyal çalışmacı,
s) Diyetisyen,
ş) Fizyoterapist,
t) Hemşire,
u) Sağlık memuru,
ü) Sağlık teknikeri,
v) Sağlık teknisyeni,
y) Laborant,
z) İmam,
aa) Kütüphaneci,
bb) Avukat.
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Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

nacak personelin;
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını

taşıması,
b) Son performans değerlendirme puanının en az üç olması,
c) Görevde yükselme sınavında başarılı olması
gerekir.
Görevde yükselme sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına görevde yük-

selme suretiyle atanacaklarda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki genel şartları taşımaları
kaydı ile aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülteden mezun olmak,
2) Son başvuru tarihi itibariyle; uzman, sivil savunma uzmanı veya şef unvanlarının

birinde en az üç yıl Emniyet Teşkilatında çalışmış olmak kaydı ile toplam on yıl hizmet süresi
bulunmak.

b) Emniyet Teşkilatında yürütülen bilgi teknolojileri hizmetlerinin merkez ve taşradaki
şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Dört yıllık eğitim veren mühendislik fakültelerinin; bilgisayar, yazılım, elektrik,
elektronik, elektrik-elektronik bölümlerinden ya da bu bölümlere denk diğer bölümlerden me-
zun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle; mühendis unvanında en az üç yıl Emniyet Teşkilatında
çalışmış olmak kaydı ile toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.

c) Emniyet Teşkilatında yürütülen inşaat-emlak hizmetlerinin merkez ve taşradaki şube
müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Dört yıllık eğitim veren mühendislik veya mimarlık fakültelerinin; inşaat, elektrik,
elektrik-elektronik, makina veya mimarlık bölümlerinden ya da bu bölümlere denk diğer bö-
lümlerden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle; mühendis veya mimar unvanında en az üç yıl Emniyet
Teşkilatında çalışmış olmak kaydı ile toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Son başvuru tarihi itibariyle; en az iki yıl bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve

kontrol işletmeni, memur, santral memuru, şoför, gemi adamı, çocuk gelişimcisi, programcı,
öğretmen, prodüktör, mütercim, antrenör, spiker, ses kayıtçısı, mühendis, mimar, istatistikçi,
kimyager, matematikçi, fizikçi, tekniker, teknik ressam, teknisyen, veteriner hekim, biolog,
psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri,
sağlık teknisyeni, laborant, imam, kütüphaneci, avukat veya çözümleyici kadrosunda olmak
üzere en az altı yıl toplam hizmet süresi bulunmak.

d) Sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülteden mezun olmak,
2) Son başvuru tarihi itibariyle; en az iki yıl bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve

kontrol işletmeni, memur, santral memuru, şoför, gemi adamı, çocuk gelişimcisi, programcı,
öğretmen, prodüktör, mütercim, antrenör, spiker, ses kayıtçısı, mühendis, mimar, istatistikçi,
kimyager, matematikçi, fizikçi, tekniker, teknik ressam, teknisyen, veteriner hekim, biolog,
psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri,
sağlık teknisyeni, laborant, imam, kütüphaneci, avukat, çözümleyici ya da şef kadrosunda ol-
mak üzere toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,
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3) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanacaklar için, yukarıdaki şartları taşımaları kay-
dıyla her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabileceğine dair sağlık kurulu raporuna
sahip olmak.

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülteden mezun olmak,
2) Programcı veya tekniker unvanlarında en az iki yıl Emniyet Teşkilatında çalışmış

olmak.
f) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve santral memuru

kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim kurumu mezunu olmak,
2) Son başvuru tarihi itibariyle; en az bir yıl aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı,

hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam iki yıl hizmet süresi bulunmak,
3) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanacaklar

için, yukarıdaki şartları taşımaları kaydıyla; Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, yetkili
özel eğitim kurumları veya yükseköğrenim kurumlarından birinin vermiş olduğu bilgisayar
eğitimine ilişkin sertifikaya sahip olmak ya da bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla
ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak.

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim kurumu mezunu olmak,
2) Sınav ilanında belirtilen sürücü belgesine sahip olmak,
3) Son başvuru tarihi itibariyle; en az bir yıl aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı,

hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam iki yıl hizmet süresi bulunmak.
ğ) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim kurumu mezunu olmak,
2) Mesleği ile ilgili ehliyet belgesine sahip olmak,
3) Son başvuru tarihi itibariyle; en az bir yıl aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı,

hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam iki yıl hizmet süresi bulunmak.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan

değişikliğine tabi kadrolara atanacak personelin;
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını

taşıması,
b) Son performans değerlendirme puanının en az üç olması,
c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olması
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda, bu Yönetmeliğin 8 inci

maddesindeki genel şartları taşımaları kaydı ile aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:
a) Çocuk gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için; üniversitelerin en az dört yıllık yük-

seköğrenim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin en az dört yıllık yükseköğrenim veren bölümlerinden mezun olup,

Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak veya en az iki yıllık
bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak,

2) Emniyet Teşkilatında kullanılmakta olan işletim sistemi ve programlama dilleri hak-
kında bilgi sahibi olmak ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, yetkili özel eğitim
kurumları veya yükseköğrenim kurumlarından birinin vermiş olduğu ilgili sertifika ile belge-
lendirmek.
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c) Prodüktör, mütercim, antrenör, spiker, ses kayıtçısı, mühendis, mimar, istatistikçi,
kimyager, öğretmen, matematikçi ve fizikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az dört yıllık yükseköğrenim veren ilgili bölümlerinden mezun
olmak,

2) Mütercim kadrolarına atanabilmek için, yukarıdaki şartı taşımak kaydı ile son beş
yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir
sınavdan en az YDS (B) düzeyine denk bir puana sahip olmak.

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; yüksekokulların ilgili bölümlerinden tekniker
unvanı ile mezun olmak.

d) Teknisyen ve teknik ressam kadrosuna atanabilmek için; mesleki veya teknik eğitim
veren ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

e) Biyolog, psikolog, veteriner hekim, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve fizyoterapist kad-
rosuna atanabilmek için; üniversitelerin en az dört yıllık yükseköğrenim veren ilgili bölümle-
rinden mezun olmak.

f) Sağlık teknikeri kadrosuna atanabilmek için; yüksekokulların ilgili bölümlerinden
mezun olmak.

g) Hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni ve laborant kadrosuna atanabilmek için;
kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak.

ğ) İmam kadrosuna atanabilmek için;
1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
2) Yeterlilik belgesine sahip olmak.
h) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların

kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.
ı) Avukat kadrolarına atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Genel Esaslar

Sınav kurulu veya kurulları
MADDE 10 – (1) Sınav kurul veya kurulları, Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve Ba-

kan onayı ile belirlenecek; Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbeli personelin başkanlığında, biri
İkinci veya Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbeli personel, biri Başkanlık temsilcisi ve diğer
iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye
belirlenir ve ihtiyaç olması halinde birden fazla sözlü sınav kurulu da oluşturulabilir.

(2) Sınav Kurulu üyeleri, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim
veya ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulu üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu de-
rece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katılacağı sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alamaz-
lar. Bu durumdaki asil üyelerin yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üye-
lerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri, Başkanlık tarafından yerine getirilir.
Sınav kurullarının görevleri
MADDE 11 – (1) Sınav kurullarının görevleri şunlardır:
a) Yazılı sınavın hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav takvimini belirlemek,
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b) Yazılı sınavda sorulacak soruların konu başlıkları, soru sayısını ve sınav ücretini be-
lirlemek,

c) Yazılı ve sözlü sınav sorularının hazırlanmasını sağlamak,
ç) Yazılı ve sözlü sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
d) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ve yazılı sınavda başarılı olanların duyurulmasını

sağlamak,
e) Yazılı ve sözlü sınava ilişkin itirazların usul ve esaslarını belirlemek,
f) Yazılı ve sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak,
g) Yazılı ve sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Yazılı sınavların duyurulması
MADDE 12 – (1) Emniyet Teşkilatının mevcut boş kadroları arasından hizmet gerekleri

ve personel planlaması esas alınarak, ihtiyaçlar doğrultusunda Bakan onayı ile belirlenen kad-
rolara görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı yapılmasına karar verilebilir.

(2) Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, başvuru şartları, ta-
rihleri ve yeri, yazılı sınavda sorulacak soruların konu başlıkları, soru sayısı, sınav tarihi ve sı-
nav ücreti ile diğer hususlar sınavın yapılacağı tarihten en az 45 gün önce Emniyet Genel Mü-
dürlüğünün resmî internet sitesinden ilgililere duyurulur.

Başvuru esasları
MADDE 13 – (1) Sınav duyurusunun yapılmasını müteakip, bu Yönetmelikte belirtilen

kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden, ilan edilen
kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanları, duyu-
ruda belirtilen farklı unvanlı kadroların yalnızca birisinden sınava girmek istediklerini belirten
sınav başvuru formlarını, son başvuru tarihine kadar doldurup imzalı dökümüyle birlikte per-
sonel işlerinden sorumlu birimlerine verirler.

(2) İlanda belirtilen unvanlardaki boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip olduğu
tespit edilen adayların başvuruları ilk olarak personel birimlerince kontrol edilir, gerekli şartları
haiz olduğu tespit edilen adayların sınav başvuru formları onaylanır. Onaylanan formlar, per-
sonelin görevli olduğu personel biriminde muhafaza edilir.

(3) Onaylanan sınav başvurularının incelenmesi sonucunda, başvuruları kabul edilenlere
ilişkin liste Başkanlık tarafından ilan edilir.

(4) Başvuruları kabul edilmeyenler, personel işlerinden sorumlu birimlere iki iş günü
içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içerisinde karara bağlanır ve verilen karar
gerekçesiyle birlikte ilgililere bildirilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olan kurum personelinin başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumda olanlar, o dönem açılan görevde yüksel-

me veya unvan değişikliği sınavına katılamazlar:
a) Aday memur olanlar,
b) Görevden uzaklaştırılanlar, tutuklu veya hükümlü bulunanlar,
c) Kurum personeli olmayanlar,
ç) 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanlar,
d) Bu Yönetmelikte aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler.
Yazılı sınav
MADDE 15 – (1) Yazılı sınav; sınav kurulunun kararı doğrultusunda, Polis Akademisi

Başkanlığına yaptırılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
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Merkezi Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne,
Anadolu Üniversitesine veya diğer yükseköğretim kurumlarından herhangi birine düzenlenecek
olan protokol ile yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak
için en az altmış puan almak şarttır.

(3) Yazılı sınav sonuç listesi, puan sıralamasına göre oluşturulur ve ilan edilir.
Sözlü sınav
MADDE 16 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan personelden, en yüksek puan alan aday-

dan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla beş katına kadar aday sözlü sınava tabi
tutulur. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınava alınan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),
konularında yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir üyenin vermiş olduğu pu-

anların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda yetmiş
ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi üzerinden
ilan edilir.

İtiraz
MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten iti-

baren en geç iki iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, en geç on iş günü içinde karara
bağlanır ve sonucu ilgililere bildirilir.

(2) Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç
iki iş günü içinde ilgili sınav kuruluna/kurullarına yazılı olarak yapılır ve en geç beş iş günü
içinde sonuçlandırılarak ilgililere bildirilir.

(3) Her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
(4) Yazılı sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorulara tekabül eden pu-

anlar, diğer sorulara eşit şekilde dağıtılır.
Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 18 – (1) Sınavlarda; kopya çekenler, kopya verenler, sınav kâğıtlarına belirtici

işaret koyanlar ile başka bir kişinin yerine sınava katıldığı anlaşılanlar sınav salonundan çıkarılır
ve tutulacak tutanakla haklarında yasal işlem başlatılır.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 – (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin

özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce bir sonraki
sınava kadar saklanır. Ancak, dava konusu olan sınav belgeleri, yargı kararı kesinleşinceye ka-
dar muhafaza edilir.

Başarı puanı ve listesi
MADDE 20 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş

kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.
(2) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması esas alınmak üzere en

yüksek puan alan adaydan başlanarak her unvan için ayrı olmak şartı ile başarı listesi tespit
edilir.
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(3) Puanları eşit olan adayların atanmalarına esas sıralamalarında;
a) Öncelikle toplam hizmet süresi fazla olana,
b) Toplam hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana,
c) Eğitim düzeyinin eşit olması halinde mezuniyet notu yüksek olana,
ç) Mezuniyet notunun eşit olması halinde son performans değerlendirme puanı yüksek

olana,
d) Bunun da eşit olması halinde kurum sicil numarası küçük olana
öncelik verilir.
(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen,

ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden, o dönem için duyuruda
bildirilmek şartı ile en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre yedek
olarak belirlenebilir.

Atanmaya ilişkin esaslar
MADDE 21 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı listesinin kesinleşmesini mü-

teakip, başarı sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere en geç üç ay içinde atanır.
(2) Sınav ilanında belirtilmek kaydı ile başarı sıralamasının kesinleşmesini müteakip

adayların görev yeri tercih sıralaması alınabilir. Tercihlerin alınması durumunda, tercihlerin
nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler her dönem için o dönemin sınav ilanında belirtilir. Bu durumda
adayların, başarı puanı ve tercih sıralamasına göre atamaları yapılır.

(3) İlan edilen sınav sonuçları, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı ay-
lık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya
kadar geçerlidir.

(4) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-
nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya
çıkarılma, başka unvanlı kadro veya başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan
veya boşalan kadrolara; başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aş-
mamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar ye-
dekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(5) Görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavı neticesinde sınavı kazananlar,
atama onay tarihinden itibaren en geç iki ay içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre
içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların ata-
maları iptal edilir.

(6) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde her ne
sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkından
vazgeçmiş sayılır.

(7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılma-
yanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya
kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı
unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça
atanma hak ve talebinde bulunamazlar.

(8) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlardan; atama şart-
larını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma
şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(9) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olan adaylar, sınavına
girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça bu unvana denk kabul edilen diğer unvanlı
görevlere de atanamazlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sı-

navına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı ana hizmet grubunun alt görev grubunun sadece kendi içinde olmak üzere, ilgili

personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla sınav yapılmak-
sızın atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-
çişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Emniyet Teşkilatında veya diğer kamu kurum
ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya
alt görevlere, atanılacak kadronun özelliklerini taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili
kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; görevde
yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın atanılmak istenilen unvanın bu Yö-
netmelikte belirlenen şartlarını taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olan uzman
ve aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, unvan değişikliği sınavına tabi olan kadro-
lardan ise öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Engellilerin sınavları
MADDE 23 – (1) Emniyet Genel Müdürlüğü, gerekli koşulları taşıyan ve atanacak

görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli ted-
birleri alır.

Kazanılmış haklar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları asaleten görev yapmak kaydıyla saklıdır.
Naklen atamalar
MADDE 25 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların, bu Yönet-

melikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara
veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atamaları yapılabilir. Ancak bu şekilde
atanacaklarda, bu Yönetmelikte atanacak kadro için aranan şartlardan, bazı alt görevlerde ve
Kurumda belirli bir süre çalışma şartı dışındaki, tüm şartlar aranır.

Özelleştirilen kurumlardan atama
MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Kanunun

ilgili hükümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 20/7/2006 tarihli ve 26234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Em-

niyet Teşkilatında Görevli Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ YABANCI DİL HAZIRLIK

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğ-

rencilerinin, ilgili yabancı dil birimlerince yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi
ile yabancı dil düzeylerinin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde uygulanacak usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yabancı dil

eğitimine ve bu eğitimin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 5, 14, 44 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,
b) Düzey: Başlangıç, orta öncesi, orta, orta üstü ve ileri olmak üzere, öğrencinin yabancı

dil yeterliğini gösteren her bir seviyeyi,
c) Hazırlık programı: Yabancı Diller birimi tarafından yürütülen zorunlu yabancı dil

eğitimini,
ç) Hazırlık sınıfı başarı notu: Hazırlık sınıfı eğitim-öğretim yılı süresince okutulacak

olan kur dönemlerinde yapılan sınavların ve yıl sonu sınavının ortalaması alınarak belirlenen
ve hazırlık sınıfı başarı durumunu gösteren notu,

d) İlgili birimler: Yabancı Diller eğitimi veren akademik birimleri,
e) Kur dönemi: 8-10 hafta süren ve D, C, B, A olmak üzere dört ayrı seviyede İngilizce

eğitimini,
f) Muafiyet sınavı: Akademik yılbaşında yeni öğrencilere uygulanan ve öğrencilerin

hazırlık programından muaf olup olmadıklarını belirleyen sınavı,
g) Öğrenci bilgilendirme el kitabı: Senato tarafından onaylanan yabancı dil eğitimi ve

öğretimi uygulama ilke ve esaslarının açıklandığı yazılı bilgilendirme kaynağını,
ğ) Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci İş-

leri Şube Müdürlüğünü,
h) Program: Öğrencilerin yerleştirildikleri ön lisans ve lisans programları ile enstitü ta-

rafından yerleştirildikleri lisansüstü programları,
ı) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,
i) Seviye belirleme sınavı: Öğrencilerin İngilizce seviyelerini belirlemek amacıyla uy-

gulanan sınavı,
j) Yabancı dil hazırlık eğitimi: Lisans programlarında uygulanacak zorunlu hazırlık sı-

nıflarında verilecek yabancı dil hazırlık eğitimini,
k) Yıl sonu sınavı (Final sınavı): Akademik yıl sonunda ve yaz okulu sonunda belirlenen

tarihlerde yapılan ve kur eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin gerekli yabancı dil yeterliliğini
kazanıp kazanmadığını belirleyen sınavı,

l) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğrencinin takip ettiği programın parçası olarak bir yıl süreli
ağırlıklı yabancı dil eğitimi verilen eğitim dönemini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi ile İlgili Esaslar

Muafiyet
MADDE 5 – (1) Akademi bünyesinde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlar

kapsamında her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenir. Muafiyet sınavında başarılı
olamayan öğrenciler hazırlık programına devam ederler.

(2) Hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerden
aşağıdaki koşulları sağlayanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yer-
leştikleri programa başlarlar:

a) Muafiyet sınavında başarılı olanlar, 
b) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavlardan,

son üç yılda alınmış olması koşuluyla, ilgili birimin teklifi ile Senatonun belirlediği düzeyde
puan almış olanlar.

Yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi
MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen

öğrencilerden 5 inci maddede belirtilen muafiyet koşullarından en az birini sağlayamayanların,
kayıt yaptırdıkları programda eğitime başlayabilmeleri için yabancı dil hazırlık eğitimini ba-
şarmaları zorunludur.

(2) Hazırlık sınıfı kapsamında eğitim ve öğretimin değerlendirilmesi 4 kur döneminin
ortalaması ve yıl sonu sınavı notuna göre yapılır. 

(3) Yabancı dil düzeylerine göre farklı öğrenci gruplarına farklı hazırlık programları
uygulanması Yabancı Dil Biriminin teklifi ve Senatonun onayıyla gerçekleşir.  

(4) Akademide hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yaptırmış olan
uluslararası öğrenciler;

a) Öncelikle Akademi tarafından öngörülen Türkçe başarı koşulunu sağlamak zorun-
dadırlar. 

b) Uluslararası öğrenciler, Türkçe başarı koşulunu sağlayamaması durumunda Türkçe
hazırlık sınıfı eğitimi alırlar.

c) Türkçe hazırlık sınıfı programı çerçevesinde aynı zamanda İngilizce dersleri almaları
ve bu yolla müteakip dönemlerde Akademinin eğitim programında icra edilecek yabancı dil
derslerini takip etmeleri sağlanır.

ç) Bu öğrenciler Senato kararıyla İngilizce hazırlık sınıfından muaf tutulabilirler.
(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar ilgili kurul

tarafından belirlenir. Belirlenen ilke ve esaslar, Senatonun onayı sonrasında Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi Yabancı Diller Birimi Öğrenci Bilgilendirme El Kitabında ilan edilir.

(6) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince uygulanabilecek bilgisayar destekli ve uzaktan
öğretim ile yabancı dil öğretiminin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Yabancı Diller Birimi
tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(7) Yabancı dil hazırlık eğitimi sonunda mevcut öğrenci sayısının %20’sine kadarı al-
dıkları eğitimi geliştirmeleri maksadıyla yurt dışı dil okuluna gönderilir. %20’lik kontenjan
belirlenirken yıl sonu başarı sıralaması esas alınır.   

(8) Yabancı dil hazırlık eğitiminde başarı notu, 100 tam puan üzerinden en az 65’tir.
Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi
MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yap-

tıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında muafiyet sınavına girerler. Muafiyet
sınavından başarısız olan öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık programına kayıtları yapılır. 

(2)  Zorunlu yabancı dil hazırlık programına kayıtları yapılan öğrencilerden muafiyet
sınavını geçemeyenler başlangıç kurundan itibaren eğitimlerine devam ederler.  

(3)  Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi azami bir yıldır. Sağlık ve mücbir
sebeplerle hazırlık sınıfı eğitimini devamsızlık ve başarısızlıktan dolayı tamamlayamayanlar
ile alakalı hususlar, ilgili birimin değerlendirmesi doğrultusunda Senato kararınca düzenlenir.
Bu öğrencilere yaz okulu imkânı veya en fazla bir yıl daha olacak şekilde hazırlık eğitimi alma
hakkı seçeneklerinden birisi sağlanabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Dil Yeterliği Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Yabancı dil yeterliği ölçme
MADDE 8 – (1) Yabancı Diller birimi tarafından gerçekleştirilen sınavlara ve bu sı-

navların uygulanmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Seviye belirleme sınavı: Akademinin yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran

öğrencilerin Akademik yılbaşındaki yabancı dil düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan sı-
navdır.

b) Muafiyet sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan öğrencilerin, ya-
bancı dil hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacaklarını belirlemek amacıyla, her akademik
yılın başında ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavdır.

c) Yıl sonu sınavı (Final sınavı):  Yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrencile-
rin, yabancı dil yeterliğini belirlemek amacıyla her Akademik yıl sonunda yapılan sınavdır. Bu
sınavın başarı notu hesaplamasında %50’si esas alınır. Sınav içeriği Yabancı Dil Birimi tara-
fından hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır. 

ç) Ara sınav: Yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrencilerin bulundukları kur
içerisinde başarı durumlarını ölçmek maksadıyla her kur ortasında ve sonunda yapılan sınav-
lardır.

d) Kur içi sınavlar: Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince her hafta haberli ya da habersiz
yapılan ve bir önceki ünite bilgilerini ölçen mini sınavlar, yazma sınavları, konuşma sınavları
ve benzeri sınavlardır. 

e) Mazeret sınavı: Öğrencilerin Yabancı Dil Birimi tarafından kabul edilen belgeye da-
yalı mazeretleri nedeniyle katılamadıkları ara sınavlar yerine yapılan sınavdır. Her sınav için
yalnızca bir kez mazeret sınavı uygulaması yapılır. 

f) Bütünleme sınavı: Yıl sonu sınavına giremeyen veya sınav notu başarı seviyesinin
altında kalan öğrenciler için yıl sonu sınavının ardından düzenlenen sınavdır.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince bilgisayar destekli ve uzaktan sınav yapılabilir.
Bilgisayar destekli ve uzaktan sınav uygulama ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin ilke ve
esaslar Yabancı Diller Birimi tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(3) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren üç iş günü içinde Yabancı
Dil Birimine yazılı olarak başvurup maddi hata itirazında bulunabilirler. İtiraz üzerine, Yabancı
Dil Birimi, yapılacak inceleme sonucunda maddi hata belirlerse düzeltme yapılır ve inceleme
sonucu öğrenciye bildirilir.

Yabancı dil yeterliği değerlendirme
MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde öğrencilerin yabancı dil yeterliği aşa-

ğıdaki esaslara göre değerlendirilir:
a) Yabancı dil hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler sırası ile D(A1), C(A2), B(B1) ve

A(B1+) olmak üzere toplam dört kur düzeyinde öğrenim görürler. Kurlardan birinde başarısız
olsalar bile bir sonraki kura devam ederler.

b) Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak sınavlar ile diğer değerlendirme yön-
temleri ve bunların yüzde ağırlıkları, ilgili Yabancı Dil Biriminin kararı ve Senatonun onayı
ile belirlenerek öğrencilere duyurulur. 

c) Hazırlık sınıfı başarı notu altmış beş ve üzeri olanlar başarılı kabul edilerek Hazırlık
sınıfını tamamlamış sayılırlar.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitiminde, eğitim-öğretim yılı sonunda başarılı olan öğrenciler,
bir sonraki akademik yılın başında kabul edilmiş oldukları programa kayıt yaptırırlar. 

(3) Yabancı dil hazırlık eğitiminde devam eden öğrencilerin dönem içinde katıldıkları
sınavların genel başarı puanına katkı oranları ile yıl sonu sınavına girme koşulları ilgili birimin
teklifi ve Senato kararıyla değiştirilebilir.
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Yabancı dil yaz okulu programı
MADDE 10 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve zorunlu

yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık eğitimini bir yıl içinde başarı ile
tamamlayamayan öğrenciler için yaz okulu programı uygulanır. Yaz okulu programının biti-
mine müteakip final sınavı düzenlenir. Bu öğrencilerin başarı durumunu değerlendirmede yaz
okulunda aldıkları not esas olur. Yaz okulunu başarı ile tamamlayamayan öğrenciler müteakip
akademik yılbaşında düzenlenecek olan muafiyet sınavına katılabilirler. Bu sınavdan da başa-
rısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

(2) Yaz okulunun süresi ve kapsamı ve değerlendirme kriterleri Yabancı Dil Biriminin
teklifi ve Senato onayıyla belirlenir. 

Ders başarı notları
MADDE 11 – (1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlam-

ları aşağıda belirtilmiştir:
a) Puanlar Notlar Katsayılar

95-100   AA   4,00
90-94    BA  3,75
85-89    BB  3,50
80-84    CB  3,25
75-79    CC  3,00
70-74    DC  2,75
65-69    DD  2,50
0-64    FF  0,00

b) Öğrencilerin;
1) Devamsızlıklarının bu Yönetmelikte belirtilen sınırı aşması durumunda,
2) Muafiyet sınavına girme hakkı olduğu hâlde girmemesi durumunda,
3) Muafiyet sınavına girip başarısız olması durumunda,
4) Dönem içi başarı notu olan en az 65 puanı sağlayamaması durumunda notu FF olarak

tanımlanır.
(2) Bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yıl sonu ve ara sınav ortalamalarının AA,

BA, BB, CB, CC, DC, DD notlarından birisine tekabül etmesi gerekir. Ortalaması FF notu olan
öğrenci başarısız sayılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Devam durumu
MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Öğren-

ciler, %80’den az olmamak üzere derslere devam etmekle yükümlüdür. Sağlık durumu ve müc-
bir sebeplerden dolayı meydana gelecek devamsızlık durumları ile alakalı hususlar ilgili mev-
zuat çerçevesinde düzenlenir. 

İzin
MADDE 13 – (1) Akademi hazırlık öğrencilerinin izin işlemleri ilgili mevzuat çerçe-

vesinde Yabancı Diller Biriminin teklifi ile Senato tarafından düzenlenir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde konuyla ilgili alınan

Senato kararı uygulanır.
Hazırlık sınıfı eğitiminden muafiyet  
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Fakültenin kuruluş dönemi olması sebebiyle, 2017-2018

eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfına başlayacak öğrencilere muafiyet sınavı yapılmaz ve bu
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan muafiyet koşulları uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhake-

meleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının
miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin bi-

rinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Gider avansı
MADDE 3 – (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme

veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri,
bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’a gidiş dönüş üc-
retleri gibi giderleri kapsar.

Gider avansı miktarı
MADDE 4 – (1) Davacı;
a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,
b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sa-

yısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari
ücreti ve tebligat gideri,

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 85 TL
ulaşım gideri,

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın
açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,

d) Diğer iş ve işlemler için 55 TL,
toplamını avans olarak öder.
Gider avansının iadesi
MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra

davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda
hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşı-
lanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.

(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen
karardan sonra talep üzerine iade edilir.

Zaman bakımından uygulama
MADDE 6 – (1) 1/10/2011 tarihinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış iş-

lemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci
fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.

Yürürlükten kaldırılan tarife
MADDE 7 – (1) 1/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk

Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
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Adalet Bakanlığından:
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhake-

meleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem
kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaş-
masında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal
tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek üc-
retin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440 ıncı maddesinin

üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Hakem ücretinin kapsadığı işler
MADDE 3 – (1) Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren

nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.
(2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti

gerektirmez.
Başkanın ücreti
MADDE 4 – (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin

yüzde on fazlası olarak hesaplanır.
Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller
MADDE 5 – (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun görevinin Hukuk Muha-

kemeleri Kanununun 435 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde
yazılı sebeplerden biriyle sona ermesi halinde, ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükme-
dilir.

Davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh halinde ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlığın, davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul

veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda
süre verilmesinden önce sona ermesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre
verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.

Kısmî kararda ücret
MADDE 7 – (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret,

kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.
(2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin

tamamına hükmedilir.
İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması
MADDE 8 – (1) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesinin yedinci fık-

rası uyarınca tarafların eski hakemlerden birini yeniden tayin etmeleri durumunda ücret tablo-
sunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.

Ücretin hak edilme zamanı
MADDE 9 – (1) Hakem ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.
Ücretin paylaşımı
MADDE 10 – (1) Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, 4 üncü madde hükmü de

gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.
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Uygulanacak tarife
MADDE 11 – (1) Hakem ücretinin tayininde hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan

tarife esas alınır.
Ücret tablosu
MADDE 12 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre

hesaplanır.

Yürürlükten kaldırılan tarife
MADDE 13 – (1) 1/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hukuk

Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tarife 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhake-

meleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ücret
MADDE 3 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 20,00 ilâ

40,00 TL arasında ücret ödenir.
Giderler
MADDE 4 – (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol gi-

derleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 5 – (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir

vergi, resim ve harca tabi değildir.
Yürürlükten kaldırılan tarife
MADDE 6 – (1) 1/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk

Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tarife 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2017/18
İşyeri : Beltaş Belediye Trafik Hizmetleri Makine Otomotiv İnşaat 

Mühendislik Doğalgaz İç Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yeşiltepe Mahallesi Kuzey Ankara 1. Etap Kümeevleri No: 5
Keçiören/ANKARA

SGK Sicil No : 1293188.006, 1235071.006, 1257772.006, 1287537.006
Tespiti İsteyen : Hizmet-İş Sendikası
İnceleme : Beltaş Belediye Trafik Hizmetleri Makine Otomotiv İnşaat Mühen-

dislik Doğalgaz İç Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Ankara
Büyükşehir Belediyesinin Meclis kararlarıyla işletme hakkını devrettiği otopark alanlarının iş-
letilmesi işinin yapıldığı, araç park yerlerinin tespit edilip işletilmesi, işlettirilmesinin beledi-
yenin görev ve sorumluluğunda olduğu, şirket tarafından bağımsız bir otopark işletmeciliğinin
yapılmadığı, belediyenin görevinin yerine getirildiği, bu işle ilgili olarak araç ve gerecin şirket
tarafından temin edildiği, işyerlerinde çalışan işçilerin de otopark işletmesine özgü işlerde ça-
lıştığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işko-
lunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Beltaş Belediye Trafik Hizmetleri Makine Otomotiv İnşaat Mühendislik Do-
ğalgaz İç Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönet-
meliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Ga-
zete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci mad-
desi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483) 

Giriş
MADDE 1 – (1) 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 69 Seri

No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mec-
buriyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği (70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükellef-
lerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel
Tebliği ile değişen güncel hali) ile 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (427, 437, 450, 465, 466 ve 473 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişen güncel hali) uyarınca, perakende olarak
mal satışında veya hizmet ifasında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarların 4/1/1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na (213 sayılı Kanun) göre fatura vermek zorunda olmadıkları
mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma
Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında
Kanuna (3100 sayılı Kanun) göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların
(ÖKC) yerine, mükelleflerin 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatının tutarı, kullanmakta
oldukları ÖKC’lerin niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi
çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti ge-
tirilmiştir.
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(2) Mezkûr Genel Tebliğler uyarınca getirilen kademeli geçiş takvimine göre;  

a) 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükel-

leflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar yeni nesil ödeme kaydedici ci-

hazlardan EFT-POS özellikli cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren, 

b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler YN ÖKC’lerden EFT-POS özelliği

olan cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren,

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerden 2014 yılı satışları veya gayri safi iş

hasılatı:

-  1 milyon TL'yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden itibaren,

-  1 milyon TL'den 500 Bin TL'ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden iti-

baren,

-  500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden iti-

baren,

-  150 Bin TL'den az olan mükellefler için, 1/1/2018 tarihinden itibaren, 

ç) Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 31 Seri

No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mec-

buriyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Öde-

me Kaydedici Cihazları”  kullanan mükellefler için YN ÖKC kullanma mecburiyetinin başlama

tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları,

birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları,

farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin

YN ÖKC sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen

yıllık satış veya gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2018 tarihinden itibaren, 

d) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler için 1/1/2017 ta-

rihinden itibaren, 

e) 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükellefler için işe başlama tarihinden iti-

baren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde, 

eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN ÖKC’leri kullanma mecburiyeti getiril-

miştir.

(3) YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen söz konusu mükelleflerden, aynı veya şube

şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı veya fatura vb. belgeleri düzenle-

mede kullanılan bilgisayar sistemini, kurumsal satış veya muhasebe yazılımları ve değişik

çevre birimleriyle (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazları ile diğer

çevre birimleri) birlikte ve entegre bir yapıda kullanan mükelleflerin mevcut eski nesil ÖKC’le-

rini mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam etme koşullarının belirlenmesi, bütün

satışlarına elektronik ortamda fatura düzenleyen mükelleflere belli koşulları sağlamaları kay-

dıyla YN ÖKC kullanımından muafiyet sağlanması ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen pera-

kende mal ve hizmet satışlarına ilişkin mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na elek-

tronik ortamda bildirilmesi usulü, mükelleflerce kullanılan YN ÖKC’lerin veya bu cihazlara

haricen bağlanacak banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarının ödeme onayı (provizyon)

alma işlemleri ile ÖKC’lerin kullanım ve uygulamalarına ilişkin diğer usul ve esaslar bu Teb-

liğin konusunu oluşturmaktadır.
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Dayanak

MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkra-

sında Maliye Bakanlığının,

“…elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, mu-

hafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygula-

masına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine

izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her

türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının

gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar

Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir

şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile

uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elek-

tronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye…” 

yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

(2) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı

bendinde Maliye Bakanlığının,

“Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu

Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzen-

lenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri

belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü

kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve bel-

gelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tu-

tulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya,”

(3) numaralı bendinde;

“Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş

veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hu-

susunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kop-

yalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklan-

ması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,” 

(4) numaralı bendinde;

“Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan is-

tenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer gü-

venlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi ile-

tişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel

kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, be-

yanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya iliş-

kin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri,

mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, kanuni süresinden sonra

kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk

fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda be-

yanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye

ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye,”
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(6) numaralı bendinde;
“Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elek-

tronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıta-
sıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kul-
lanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul, barkod, hologram, kupür,
damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlığına
bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu ge-
tirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye
ve hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür,
damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile sistemin kurulması ve işletil-
mesi hizmetlerinin, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nuna tabi olmaksızın, süresi 5 yılı geçmemek üzere ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci fıkrası hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirile-
cek gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesine, bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek
gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel
kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandı-
rılması ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,”

yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 
(3) 3100 sayılı Kanunun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-

dinde Maliye Bakanlığının;
“Ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla belli edilen

hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya” 
yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.
Mevcut eski nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı

getirilen mükellefler

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen esaslara
göre YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerden; aynı veya şube şeklindeki iş-
yerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı kurumsal satış veya muhasebe yazılım sistemleri
ve değişik çevre birimleri (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara-ödeme kuruluşları, elek-
tronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları vb. diğer kuruluşlar
dahil- ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) ile birlikte ve entegre bir yapıda kullanan,
bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu fıkranın aşağıdaki bentlerinde belirtilen şart-
lardan en az ikisini sağlayan ve toplam 20 ve üzerinde ÖKC’ye sahip olan mükelleflerin, bu
Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri koşuluyla, işletmelerinde mev-
cut eski nesil ÖKC’lerini, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geç-
memek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaları mümkün bulunmaktadır. 

a) 2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
b) 2016 yılı bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
c) 2016 yılı bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması. 
(2) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca, işletmelerinde mevcut eski nesil ÖKC’leri

kullanma imkanı getirilen mükellefler, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolması veya
cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçmiş bulunması
halinde, anılan cihazları mali hafıza değişimine tabi tutmaksızın 15/5/2004 tarihli ve 25463
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sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme
Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde belir-
lenen esaslara göre hurdaya ayırmak ve yerlerine YN ÖKC satın alarak kullanmaya başlamak
mecburiyetindedirler. 

(3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamına giren ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasında
belirtilen şartları yerine getirerek mevcut eski nesil ÖKC’lerini, cihazın ilk alış faturasının dü-
zenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya
devam edebilecek mükellefler; bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce kullanmaya başladıkları
YN ÖKC’lerini, ÖKC fişlerinin veya fatura bilgi fişlerinin (matbu fatura, e-Fatura veya e-Arşiv
Fatura bilgi fişleri) düzenlenmesi işleminde kullanmaya devam edeceklerdir.

(4) Bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 13/6/2006 tarihli ve
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen birleşme, devir,
bölünme, hisse değişimi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uyarınca işletmelerin nevi değişikliği halleri ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu kapsamında ferdi bir işletmenin aktif ve pasifi ile kül halinde devri ile ferdi bir işlet-
menin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçıları tarafından işletmenin faaliyetine devam
olunması halleri haricinde, eski nesil ÖKC’lerin devri mümkün değildir.

(5) Bu maddede zikredilen 10 yıllık sürenin 30/6/2018 tarihinden önce dolması halinde,
söz konusu cihazların YN ÖKC ile değişim zorunluluğu 1/7/2018 tarihi itibariyle başlayacak
olup bu tarihten önce söz konusu eski nesil ÖKC’lerin YN ÖKC ile değişim zorunluluğu ol-
mayacaktır. 

Mevcut eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmesinin

şartları

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren mü-
kelleflerin, işletmelerindeki mevcut eski nesil ÖKC’leri, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği
tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam
edebilmeleri için aşağıda belirtilen şartları birlikte sağlamaları gerekmektedir.

a) 1/1/2018 tarihinden önce, 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan 397 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde be-
lirtilen e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçerek faturalarını e-Fatura ve/veya e-Arşiv
Fatura olarak düzenlemek.

b) 1/1/2018 tarihinden önce, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına ilişkin olarak
1/1/2018 tarihinden sonra düzenlenecek ÖKC fişlerine (perakende satış fişleri dahil)  ait günlük
mali bilgileri ihtiva eden elektronik raporu, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen şekilde
hazırlamak ve belirtilen şekilde GİB bilgi sistemine e-Arşiv uygulaması aracılığı ile elektronik
ortamda bildirebilecek teknik alt yapıyı tesis etmek.

c) 1/1/2018 tarihinden önce, başvuru usul ve esasları (www.efatura.gov.tr) internet ad-
resinde yayınlanan başvuru kılavuzuna göre GİB’e elektronik ortamda başvurmak.

ç) 1/7/2018 tarihine kadar, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına yönelik olarak
ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait ilgili bilgileri
(www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfa-
larına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda yapılan açıklamalara uygun olarak, güvenli
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veri depolama ve sorgulama sistemlerinde (bu sistemlerin yazılım ve donanım alt yapısının
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu
yerlerde bulunması zorunludur) muhafaza etmek ve GİB’in erişimine sunacak alt yapıyı tesis
etmek veya bir dış hizmet sağlayıcı tarafından bu niteliklere haiz olarak oluşturulan alt yapı
hizmetinden yararlanmak. GİB, bu bentte belirtilen güvenli veri depolama ve sorgulama sis-
temlerine ilişkin sağlanması gereken teknik ve güvenlik gerekliliklerini, bunları tevsik eden
bilgi ve belgeleri, bu sistemlerde oluşturulması veya muhafaza edilmesi istenen elektronik ka-
yıtları ve bu sistemlerin denetim usul ve esaslarını (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yer
verilecek teknik kılavuzlarla belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(2) Bu Tebliğin 3 üncü maddesi kapsamında yer almayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,
213 sayılı Kanuna göre fatura vermek zorunda olmadıkları perakende mal satışları veya hizmet
ifalarının belgelendirilmesinde, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (427, 437,
450, 465, 466 ve 473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişen güncel hali)
4 üncü bölümünde belirtilen süreleri dikkate alarak YN ÖKC kullanmaya başlamak mecburi-
yetindedirler.

(3) Bu Tebliğin 3 üncü maddesi kapsamında yer alan ve bu maddenin birinci fıkrasının
(a), (b) ve (c) bentlerindeki şartları yerine getirdiği halde, (ç) bendinde belirtilen şartı sağlaya-
mayan mükellefler, 1/8/2018 tarihine kadar eski nesil ÖKC’ler yerine YN ÖKC’leri kullanmaya
başlamak mecburiyetindedirler.

(4) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlamak amacıyla, e-Fatura ve
e-Arşiv Fatura uygulamasına geçilmesi, fatura verilme zorunluluğu olmayan perakende mal
satışları ile hizmet ifalarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenleme mecburiyetini ge-
tirmemektedir. Bu tür satışların belgelendirilmesinde ÖKC fişlerinin düzenlenmesi mümkün
bulunmaktadır.

Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’e bildirilme usulü 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren ve 4 üncü
maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren mükellefler; 1/7/2018 tarihinden
itibaren perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden gerçekleştirilen
satışlara ilişkin ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarında yer alan mali bilgileri (www.efatura.gov.tr)
“Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor” olarak, internet adresinde
yayınlanacak “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kıla-
vuzu”nda belirtilen format ve standartta GİB tarafından belirlenen dönemler (günlük, haftalık
veya aylık) itibariyle hazırlamak ve bu raporu gerçek kişiler için elektronik imza veya mali
mühür ile tüzel kişiler için ise mali mühür ile onaylayarak GİB tarafından belirlenen süreler
içinde e-Arşiv uygulaması aracılığıyla GİB bilgi sistemine elektronik ortamda bildirmek zo-
rundadırlar. 

(2) Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin olarak düzenlenen ÖKC fişlerine
ait elektronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilecek mali rapor içeriğinde, düzenlenen e-Fatura
ve e-Arşiv Faturalara ait mali bilgilere (söz konusu fatura bilgilerinin bu uygulamaların işleyişi
gereği GİB bilgi sistemlerinde yer alması nedeniyle) yer verilmeyecektir.

(3) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren ve 4 üncü maddenin
birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren mükelleflerin, elektronik ortamda hazırlanıp
GİB’e iletilecek mali rapor içeriğinde; kullanmakta oldukları ÖKC’lerden (YN ÖKC’ler dahil)
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düzenlenen günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilere yer vermeleri gerekmektedir. Bu-
nunla birlikte, YN ÖKC’lerden düzenlenen günlük kapanış (Z) raporları ÖKC TSM Merkezleri
tarafından GİB’e ayrıca bildirilecektir.

Tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura düzenleyen mükelleflerin ÖKC

kullanım muafiyeti

MADDE 6 – (1) YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden; 2016 yılı
satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi, bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi, bilanço
öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan
ve 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bil-
gisayar sistemine sahip olan mükelleflerin, 397 sayılı ve  433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğlerinde belirtilen e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına, 13/12/2011 tarihli
ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde
belirtilen e-Defter uygulamasına dahil olmaları ve perakende mal satışları ve hizmet ifaları
dahil tüm satışlarında elektronik ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih
ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildirmeleri
halinde, perakende mal satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ÖKC kullanma mec-
buriyeti, bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren bulunmamaktadır. Bu
muafiyet söz konusu koşulları sağlayan mükelleflerce sonradan açılacak şube işyerleri için de
geçerli olacaktır. Ancak bu imkandan yararlanılabilmesi için (397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğinde belirtilen e-Fatura Portalı aracılığıyla e-Arşiv Faturası düzenlenmesi hali ha-
riç) düzenlenen e-Arşiv Faturaların bir örneğinin belgenin oluşturulmasını müteakiben; gizliliği,
bütünlüğü ve değişmezliği garanti edilerek ve GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olacak
şekilde GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilme-
sinin sağlanması zorunludur. Diğer taraftan, mükelleflere e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesi
konusunda GİB’den izin alarak hizmet veren özel entegratör kuruluşlar, her e-Arşiv Faturasının
kendi bilgi işlem sistemleri aracılığı ile oluşturulmasını e-Arşiv Raporu ile GİB’e raporlanma-
sını garanti edecek tedbirleri almak zorundadır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamına girmekle beraber, işletmelerinde YN ÖKC
kullanmaya başlamış olan mükellefler, söz konusu YN ÖKC’lerini e-Fatura veya e-Arşiv Fa-
turalarına ait tahsilat ve ÖKC Bilgi Fişlerinin düzenlenmesi işlemlerinde kullanmaya devam
edebileceklerdir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamına dahil olarak tüm satışlarında e-Fatura veya
e-Arşiv Fatura düzenleyen mükelleflerin, söz konusu e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarında, mal
satışları ile hizmet ifalarının tahsilat işlemlerinde kullandıkları banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS
cihazlarından gerçekleştirilen tahsilata ilişkin müşteri slibinde yer alan temel bilgilere, e-Fatura
ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına ilişkin teknik kılavuzlarda belirtildiği şekilde yer vermeleri
gerekmektedir. 

(4) 1/1/2017 tarihinden sonra ilk defa işe başlayan/başlayacak olan mükelleflerin bu
madde kapsamında YN ÖKC kullanımından muaf olmaları için, birinci fıkrada belirtilen diğer
koşullara sahip olmaları şartıyla, işe başlama anı itibariyle, bu maddenin birinci fıkrasında be-
lirtilen satış, gayri safi iş hasılatı, bilanço aktif büyüklüğü, bilanço öz sermaye veya öz kaynak
toplamı tutarları yerine sadece ÖKC veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar
sistemi sayısının 20 ve üzerinde olması yeterlidir. Ancak; işe başlanılan yılı (hesap dönemini)
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izleyen yıla ait yıl sonu bilanço ve gelir tablolarına göre bu maddede belirtilen işletme büyük-
lüğü ölçülerinden en az ikisini sağlayamayan mükelleflerin, bu yılı izleyen yılın altıncı ayı so-
nuna kadar faaliyetlerinde YN ÖKC kullanmaya başlamaları zorunlu olacaktır.   

Yeni işe başlayacak veya şube işyeri açacak mükelleflerin YN ÖKC kullanım
durumu

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen muafiyet koşullarını sağlaya-
mayan mükelleflerden; bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren işe yeni
başlayacak olanlar ile şube şeklinde işyeri açanlar, işe başlama veya şube şeklinde işyerinin
açıldığı tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde, YN ÖKC ala-
rak kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

Harici donanım ve yazılımların ÖKC’lerle bağlantılı çalışma esasları
MADDE 8 – (1) Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’lere, banka vb. kuruluşlara ait

EFT-POS cihazlarının, doğrudan kablo ile bağlantı haricindeki bağlantılarında (YN ÖKC’ye
GMP-3 ile bağlantısı yapılan bilgisayar sistemlerine yapılan kablolu bağlantılarda) EFT-POS
cihazlarının ÖKC’lerle entegre ve bağlantılı bir yapıda kullanılmasının (satış işleminin
ÖKC’den başlatılıp, tahsil edilecek tutarın EFT-POS cihazına ÖKC’den otomatik olarak gön-
derilmesi ve satış işleminin ÖKC’den sonlandırılması) ve ÖKC’den bütünleşik fiş üretilmesinin
(müşteri slip bilgisinin fiş içeriğinde yer alacak şekilde) ÖKC üreticilerinin sorumluluğunda
sağlanması şartıyla;  EFT-POS cihazı ile YN ÖKC arasındaki iletişimin “Gelir İdaresi Başkan-
lığı ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3” dokümanına göre ger-
çekleştirilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup, banka vb. kuruluşlar ile ÖKC firmaları tara-
fından belirlenen serbest bir iletişim protokolünün de kullanılması mümkün bulunmaktadır.
Ancak, basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’lere yapılacak doğrudan kablolu EFT-POS cihazı
bağlantılarında, GMP-3 dokümanına göre hareket edilmeye devam edilecektir. Basit/bilgisayar
bağlantılı YN ÖKC’leri kullanan mükelleflerin, bu cihazlara haricen bağlantısı gereken (doğ-
rudan ÖKC’ye veya GMP-3 dokümanına göre ÖKC ile bağlantısı yapılan bilgisayar sistemle-
rine kablo ile bağlanan) banka vb. kuruluşlara ait   EFT-POS cihazlarını, ÖKC’lerle entegre ve
bağlantılı bir yapıda (satış işleminin ÖKC’den başlatılıp, tahsil edilecek tutarın EFT-POS ci-
hazına ÖKC’den otomatik olarak gönderilmesi ve satış işleminin ÖKC’den sonlandırılması)
ve ÖKC’den bütünleşik fiş üretilecek şekilde  (müşteri slip bilgisinin fiş içeriğinde yer alacak
şekilde) kullanmaları zorunludur. Bu fıkraya göre, basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’lere
haricen bağlanacak banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarının ÖKC’lerle bağlantısının
yapılmasında sorumluluk ÖKC üreticisi firmalarda olmakla birlikte; söz konusu EFT-POS ci-
hazlarına ilişkin saha servislik hizmetlerinin  (EFT-POS cihazının tamiri, bakımı, yazılımının
güncellenmesi vb. hizmetler) EFT-POS cihazının ait olduğu banka vb. kuruluşlar tarafından
da gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

(2) Perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin tahsilat işlemlerinde bilgisayar
bağlantılı sistem mahiyetindeki eski nesil ÖKC’lerle birlikte kullanılan banka vb. kuruluşlara
ait harici EFT-POS cihazlarının, ÖKC’ler ile uyumlu bir yapıda (EFT-POS cihazından tahsil
edilecek tutara ilişkin olarak ÖKC’den mali değeri olan fiş veya yemek kartı EFT-POS cihaz-
larından yapılan tahsilata ilişkin ise mali değeri bulunmayan bilgi fişi düzenlenecek şekilde)
kullanılması esas olup, bu çerçevede harici EFT-POS cihazlarından gerçekleştirilen her bir tah-
silat işlemi için ÖKC’den mali değeri olan ÖKC fişinin veya yemek kartı EFT-POS cihazla-
rından yapılan tahsilata ilişkin ise mali değeri bulunmayan ÖKC bilgi fişinin düzenlenerek
müşteriye verilmesi zorunludur.
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(3) Perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygu-
lama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma işlem-
lerinde kullanılan mobil el terminalleri ile sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği olmayan
fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) YN ÖKC’lerle bağlantı ve iletişiminin “Gelir İdaresi
Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3” dokümanında
belirtilen iletişim protokolüne göre gerçekleştirilmesi zorunlu olup, YN ÖKC’leri kullanan
mükelleflerin de söz konusu harici yazılım ve donanımların YN ÖKC’lerle entegre ve bağlantılı
yapıda kullanılmasını temin etmek için YN ÖKC yetkili servislerine başvurup gerekli bağlan-
tıları, en geç 1/4/2018 tarihine kadar yaptırmaları ve bu şekilde kullanmaları zorunludur. 

(4) Perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygu-
lama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma işlem-
lerinde kullanılan mobil el terminalleri ile sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği olmayan
fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) eski nesil ÖKC’lerle bağlantılarının yaptırılarak entegre
ve bağlantılı bir şekilde (söz konusu satış uygulama yazılımları veya harici donanımlar kulla-
nılarak gerçekleştirilen her bir satış veya sipariş işleminin ÖKC’de mali değeri olan fişe dö-
nüşmesini temin edecek şekilde) kullanılması zorunlu olup, bu amaçla söz konusu yazılım veya
cihazları bağlantılı olmaksızın kullanan mükelleflerin ÖKC yetkili servislerine müracaat ederek
gerekli bağlantı ve entegrasyon işlemlerini en geç 1/4/2018 tarihine kadar yaptırmaları zorun-
ludur. ÖKC firmaları ve bunların yetkili servisleri de söz konusu yazılım veya donanımların
ÖKC’lerle entegre ve bağlantılı bir şekilde çalışmasını temin edecek çalışmaları, ivedilikle
(her halükarda mükelleflerce ÖKC firmasına veya yetkili servisine yapılan müracaat tarihinden
itibaren en geç bir ay içinde) gerçekleştirmek zorundadırlar. 

YN ÖKC uygulamasında ÖKC TSM Merkezleri ve çalışma esasları 

MADDE 9 – (1) Bilindiği üzere YN ÖKC’ler,  teknolojik gelişmeler çerçevesinde tek-
nik özellikleri yeniden belirlenen, bilgisayar tabanlı, internet yoluyla iletişim kurabilen, GİB’e
güvenli şekilde veri aktarabilen ve ÖKC fişi düzenleme dışında katma değerli diğer yazılım
ve sektörel uygulamaları da bünyesinde çalıştırabilen, yetkisiz dış müdahaleleri algılayan ve
GİB’e bildirebilen bilgisayar tabanlı akıllı cihazlardır. Ayrıca YN ÖKC’lerin;  bünyesinde banka
POS’u barındıran “EFT-POS Özellikli YN ÖKC’ler” ve bünyesinde banka POS’u barındırma-
yıp haricen POS cihazı bağlanabilen “Basit/Bilgisayar Bağlantılı YN ÖKC’ler” olmak üzere
iki türü bulunmaktadır. YN ÖKC’lere ilişkin, kurulum, yönetim, izleme, banka vb. kuruluşlara
ait yazılım ve parametreleri yükleme ve güncelleme ile GİB ve banka vb. kuruluşlarla güvenli
iletişimi sağlamasına yönelik fonksiyon görmesi amacıyla, uygulamaya ilişkin mevzuat ve tek-
nik düzenlemelerde, bilgi sistemleri güvenlik standartlarına haiz YN ÖKC TSM Merkezleri
öngörülmüştür. Gerek EFT-POS özellikli gerekse basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullanan
mükelleflerin, güvenlik, işlem kesintisi, maliyet vb. nedenlerle ödeme onayı (provizyon) alma
işlemlerinin, YN ÖKC TSM Merkezleri üzerinden olmaksızın doğrudan banka vb. kuruluşlara
ait bilgi sistemleri ile iletişim sağlanarak gerçekleştirilmesini ÖKC firmalarından yazılı olarak
talep etmeleri halinde, banka vb. kuruluşlara (ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları,
yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları vb. diğer kuruluşlar dahil) ait ödeme onayı
(provizyon) alma işlemleri; YN ÖKC TSM Merkezleri aracı kılınmaksızın doğrudan banka vb.
kuruluşlara ait bilgi sistemleri ile iletişim sağlanarak gerçekleştirilecektir. İlgili ÖKC firmaları
(bunlara ait YN ÖKC TSM Merkezleri dahil), harici EFT-POS cihazlarını banka vb. kuruluşlara
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sunan firmalar ve banka vb. kuruluşlar, ödeme onayı alma işlemlerinin YN ÖKC TSM Mer-
kezleri aracı kılınmaksızın doğrudan banka vb. kuruluşlara ait bilgi sistemleri ile iletişim sağ-
lanarak da gerçekleştirilecek şekilde YN ÖKC uygulamasına dair gerekli yazılım, donanım ve-
ya sistem güncellemelerini en geç 1/7/2018 tarihine kadar tamamlamaları zorunludur. 

(2) YN ÖKC TSM Merkezleri, ödeme onayı (provizyon) alma işlemleri dışında kalan
YN ÖKC’lere ilişkin kurulum, yönetim, izleme, teknik kılavuz ve dokümanlarda belirtilen ku-
rallara göre YN ÖKC’lerden gerçekleştirilen satış bilgilerini GİB’e güvenli şekilde iletme,  YN
ÖKC’lere ilişkin kayıt, aktivasyon, devir, hurdaya ayırma vb. diğer fonksiyon ve görevlerini
öteden beri olduğu gibi yerine getirmeye devam edeceklerdir. 

Seyyar EFT-POS cihazları yerine EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanım esası
MADDE 10 – (1) YN ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamına giren ve faaliyetlerinde

seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mü-
kelleflerin, mevcut seyyar EFT-POS cihazlarını EFT-POS özellikli YN ÖKC’ler ile değiştir-
meleri zorunlu olup, banka vb. kuruluşlar tarafından da anılan mükelleflere seyyar EFT-POS
cihazlarının verilmemesi gerekmektedir.

Eski nesil ÖKC’lerin üretim, mühürleme ve satış işlemleri
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, ÖKC

firmaları tarafından eski nesil ÖKC’lerin (akaryakıt pompalarına bağlanan ÖKC’ler hariç) üre-
tim, mühürleme ve satış işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

ÖKC’lerden düzenlenebilecek diğer belgeler
MADDE 12 – (1) YN ÖKC’ler teknik ve fonksiyonel özellikleri itibariyle bilgisayar

tabanlı, internet yoluyla güvenli iletişim kurabilen ve bünyesindeki mali bilgileri GİB’e elek-
tronik ortamda iletebilen akıllı cihazlar olması, perakende mal ve hizmet satışlarına ait diğer
yazılım sistemleri ile entegre çalışması gerekliliği ve aynı işlem için hem diğer sistemlerden
hem de YN ÖKC’lerden belge düzenlemek zorunda kalınması nedeniyle, bu cihazlardan ÖKC
fişi dışında kalan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren fatura, gider pusulası, giriş ve yolcu ta-
şıma biletleri, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu belgelerinin de düzenlenebilmesi
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Bakanlığımıza tanınan yetkiler çerçevesinde, 213 sayılı
Kanun kapsamına söz konusu belgelerin, bu belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri
ihtiva etmesi, düzenlenen belgelerin bir örneklerinin ÖKC’nin ilgili elektronik hafıza birimle-
rinde belge türleri itibariyle ayrımı yapılabilecek şekilde muhafaza edilmesi ve ÖKC mali ra-
porlarında bu belgelere ilişkin mali bilgilerin de ayrıca gösterilmesi şartıyla, 1/7/2018 tarihinden
itibaren bilgisayar bağlantılı sistem mahiyetindeki eski nesil ÖKC’ler ve YN ÖKC’lerden de
düzenlenebilecektir.

(2) Bakanlığımızca gerçekleştirilen diğer düzenlemeler gereği, belgelerin elektronik
belge olarak düzenlenmesi zorunluluğunun getirildiği durumlarda (e-Fatura, e-Arşiv Fatura,
e-Bilet, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu vb.) ilgili belgelerin ilgili
mevzuat ve teknik düzenlemelerinde belirtilen format, standart, yöntem ve teknik özelliklerde
düzenlenmesine, GİB’e iletilme ve/veya raporlanmasına ve muhafaza edilmesine ayrıca devam
edileceği tabii olup, bilgisayar bağlantılı sistem mahiyetindeki eski nesil ÖKC’ler ve YN
ÖKC’ler bu belgelerin oluşturulması, muhatabına elektronik ortamda iletilmesi ve gerekmesi
durumunda kağıt çıktılarının muhatabına verilmesinin sağlanmasında kullanılabilecektir. Bu
durumda da söz konusu elektronik belgelere ilişkin mali bilgilerin, ÖKC mali raporlarında
Bilgi Fişleri yoluyla ayrıca elektronik ortamda kaydedilmesinin sağlanması gerekmektedir.
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Sorumluluk ve cezai müeyyide
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren ve

4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren mükellefler, perakende mal
satışları ve hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z)
raporlarına ait elektronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilme zorunluluğu getirilen mali rapor-
ların içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, istenilen mali bil-
gileri bu Tebliğin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan kılavuzda belirlenen format, standart
ve iletim yöntemine uygun olarak ve belirlenen süreler içinde elektronik ortamda GİB bilgi
sistemlerine iletmek zorundadırlar. Bahse konu elektronik raporların,  belirtilen teknik kıla-
vuzlarla öngörülen imzalama usulü, format, standart, süre ve biçimde GİB bilgi sistemlerine
bildirilmediğinin tespitinde veya yapılacak denetimler neticesinde söz konusu rapor ile bildi-
rilmiş olan bilgilerin eksik veya yanlış bildirildiğinin tespiti hallerinde mükelleflere, her bir
tespite ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük
cezası tatbik edileceği gibi ayrıca GİB tarafından kendilerine verilen uygulamadan yararlanma
izni iptal edilebilecektir. İzni iptal edilen mükellefler, izin iptalinin kendilerine tebliği tarihinden
itibaren 30 (kalkınmada öncelikli yörelerde 60) gün içinde perakende mal satışları ve hizmet
ifalarında YN ÖKC’leri kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler.

(2) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren ve 4 üncü maddenin
birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren mükellefler, perakende mal satışları ve hizmet
ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait elek-
tronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilecek “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin
Mali Rapor”larını 213 sayılı Kanunun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süre-
leri içerisinde değişmezliği ve bütünlüğü korunacak şekilde elektronik ortamda saklamak ve
istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlüdürler. Belirtilen
yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilen mükelleflere; her bir tespite ilişkin olarak 213
sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası tatbik edileceği
gibi ayrıca işlenen fiile uygun olarak 213 sayılı Kanunda öngörülen diğer cezai müeyyideler
uygulanabilecektir.

(3) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci  fıkrası uyarınca, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve
e-Defter uygulamalarına geçerek perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında
e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine yazılı
olarak bildiren ve bu kapsamda YN ÖKC kullanımından muaf olan mükelleflerin, ilgili mad-
dede belirtilen şartları taşımadığının, tüm satış işlemlerinde e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura
düzenlemediğinin veya e-Arşiv faturalarının bir örneğinin mezkur fıkra hükümlerine göre giz-
liliği, bütünlüğü ve değişmezliği garanti edilerek GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olacak
şekilde GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilme-
diğinin tespiti halinde, her bir tespit için 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinde
yazılı özel usulsüzlük cezası tatbik edileceği gibi ayrıca GİB tarafından kendilerine verilen uy-
gulamadan yararlanma izni iptal edilebilecektir. İzni iptal edilen mükellefler, izin iptalinin ken-
dilerine tebliği tarihinden itibaren 30 (kalkınmada öncelikli yörelerde 60) gün içinde perakende
mal satışları ve hizmet ifalarında YN ÖKC’leri kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler.

(4) Perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygu-
lama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma işlem-
lerinde kullanılan mobil el terminalleri ile sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği olmayan
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fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamında bulunan mü-
kellefler tarafından; ÖKC’lerle bu Tebliğde belirtilen esaslara göre bağlantısının gerçekleştir-
meden kullandığı tespit olunması halinde; bu fiili işleyen mükelleflere her bir tespit için ayrı
ayrı olmak üzere 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası
uygulanacaktır.

(5) ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerin, banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS

cihazlarını bu Tebliğde belirtilen esaslara göre, ÖKC’lerle uyumlu, entegre veya bağlantılı bir

yapıda kullanmadığının tespiti halinde, mükelleflere her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere

213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

(6) YN ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamına giren ve faaliyetlerinde seyyar EFT-POS

cihazı yerine EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerin, EFT-POS

özellikli YN ÖKC kullanması gerektiği halde bu işlemlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullan-

dığının tespiti halinde, mükelleflere her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 213 sayılı Kanunun

mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

(7) ÖKC firmalarının veya YN ÖKC TSM Merkezlerinin bu Tebliğde kendilerine ve-

rilen zorunlulukları yerine getirmediklerinin tespiti halinde, her bir tespit için ayrı ayrı olmak

üzere 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası tatbik

edileceği gibi ayrıca ÖKC firmalarının cihaz üretim, mühürleme veya satış izinleri GİB tara-

fından süreli veya süresiz olarak durdurulabilir.

Yetki

MADDE 14 – (1) GİB, YN ÖKC kullanımını gerektiren mükellefiyet veya faaliyet

alanlarında, diğer teknolojik çözüm, geliştirme ve uygulamalara ilişkin donanım veya yazılım

sistemlerinin, mükellef, sektör grupları veya faaliyet alanları itibariyle sürekli veya belli süre-

lerle sınırlı olmak üzere kullanılabilmesi ve bu sistemlerden üretilen belgelerin mali belge ola-

rak sayılması hususunda izin vermeye, YN ÖKC ve bunlarla birlikte çalışan yazılım veya do-

nanım sistemleri ile ödeme arayüzlerinin ÖKC’ler, ÖKC TSM Merkezleri ve banka vb. kuru-

luşlar ile olan iletişim, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya

yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak olan hükümler 

MADDE 15 – (1) 2/3/2011 tarihli ve 27862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 406)’nin “3. Müşterilerin Kendilerine Servis Esasına

Göre Yemek Hizmeti Verilen İşyerlerinde Belge Düzeni” başlıklı üçüncü bölümü yürürlükten

kaldırılmıştır.

(2) ÖKC (YN ÖKC dahil) uygulamaları ile ilgili olarak, bu Tebliğin yürürlük tarihinden

önce yayınlanmış genel tebliğler ile GİB tarafından yayınlanmış olan teknik kılavuzlar ve GİB

mesajlaşma ve harici donanım veya yazılımların ÖKC ile iletişimine ilişkin protokol dokü-

manlarında (GMP-1, GMP-2, GMP-3) yer alan açıklamaların bu Tebliğe aykırı olan hükümleri

bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/13220 

SUÇ : BaĢkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma  

SUÇ T. : 28/02/2010 

SANIK : Onur GÜNDOĞAN: (Bahri oğlu Mahiye Nurcan'dan olma, 04/04/1978 

doğumlu) Yusuf Kılıç Mah. 217 Cad. No: 86F Ġç Kapı No: 5 Toroslar/ 

MERSĠN adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Tarsus 4. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

27/10/2014 gün ve 2014/404 E. 2014/565 K. Sayılı hükmün Sanık Onur GÜNDOĞAN tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Onur 

GÜNDOĞAN'a tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 

29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 26/04/2017gün ve 2014/368836 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 8487/1-1 

—— • —— 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/11739 

SUÇ : Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma 

MAHKEMESĠ : Aydın (Kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesi 

SANIK : Mesut ÇELĠK (Safiye-Mevlut oğlu) 

  TC Kimlik No: 16067615002 Manisa Ġli, Salihli Ġlçesi, MithatpaĢa Mah. 

nüfusuna kayıtlı 01.05.1966 Salihli doğumlu, Sağlık Mah. 180. Sk. No: 7 

Ġç kapı No: 2 Salihli/MANĠSA adresinde oturur. 

Muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık Mesut 

ÇELĠK hakkında Aydın (Kapatılan) 2 Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 13.05.2014 gün ve 

2013/1434 Esas, 2014/881 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 

sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'un 316. maddesinde eklenen son fıkrası hükmü gereğince 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve yapılan 

araĢtırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 

Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının DÜZELTĠLEREK ONAMA isteyen 11.04.2017 tarih ve 9. 

Bölüm 2014/283459 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 8488/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

43 ADET MASA TĠPĠ SIVI PATLAYICI TESPĠT SĠSTEMĠ (LEDS) TEMĠNĠ ĠġĠ 

DHMĠ ĠHALE YÖNETMELĠĞĠNĠN 14 ÜNCÜ MADDESĠNE GÖRE 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Dosya Numarası : 2017/22 

1 - KuruluĢun 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks numarası : +90 (312) 204 2000- 204 2340-204 2341-204 2348-      

204 2626-204 2878      Fax No: + 90 (312) 212 81 58 

c) Ġhale dokümanının 

   görülebileceği adresi : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube 

Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı - 43 Adet 

b) Teslim yerleri : Söz konusu malzeme Teknik ġartname EK-5’te belirtilen 

Havalimanlarına teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : ĠĢin teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren azami 

210 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 16/11/2017 - Saat 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.1.1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
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a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

1 - Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2 - Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

3 - Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4 - Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5 - Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

4.3.2. Ġstekli/Ġmalatçının, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek, yedek parça 

desteği sağlayabilecek bir teknik servisi bulunduğuna veya bu hizmeti teknik servis için yeterli 

Ģartlara sahip baĢka firmaya yaptıracağına iliĢkin belgeyi teklifle birlikte verecektir. 

Ġsteklinin/Ġmalatçının bu iĢi baĢka bir firmaya yaptırılması durumunda; bu husus ya 

imalatçının antetli kâğıdına yazacağı kaĢeli ve yetkilendirilmiĢ kiĢilerce imzalanmıĢ yetki belgesi 

ile yada hizmeti yapacak firmaya iliĢkin Hizmet Yeterlilik Belgesi ile tevsik edilecektir. 

4.3.3. Teklif edilen Cihazlar, teknik Ģartnamede belirtilen hususlara ve en az ECAC Doc. 

No: 30’un güncel baskısında bahsedilen özelliklere uygun olacaktır. Ġstekli, TSE, CE ulusal/ 

uluslararası standart veya standartlara uygunluk belgelerini teklifle birlikte Ġdareye verecektir. 

Ulusal/uluslararası standartlarda imal edilmeyen cihazlar teklif edilmeyecektir. 

4.3.4. Teklif edilecek cihaz, ECAC Doc. No. 30’da belirtilen test kriterlerini karĢılayacak 

ve ECAC CEP Management Group (ECAC Ortak Değerlendirme Süreci Yönetimi Grubu) 

tarafından gerçekleĢtirilen testten geçtiğine dair ECAC tarafından verilen belge teklifle birlikte 

sunulacaktır. Bu husus ECAC web sitesinden kontrol edilecektir. 

4.3.5. Montaj/hizmete verme iĢlemleri aĢamasında, herhangi bir Ģekilde yerli malzeme 

kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda ise bu malzemelerin TSE standardında olacağına 

dair bilgi/belge ya da taahhütnameyi teklifle birlikte verecektir. 

4.3.6. Teknik Dokümanlar 

4.3.6.1. Ġstekli cihazlara ait broĢür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, 

CD/DVD’leri teklifle birlikte verecektir. 

4.3.6.2. Teknik ġartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar 

(kataloglar), teklif ile birlikte verilecektir. Söz konusu dokümanlar teklif edilen cihazla ilgili tüm 

detayları kapsayacaktır. 

4.3.7. Teklif edilecek cihazların operasyon konseptini (CONOPS) teklifle birlikte 

verecektir. 

4.3.8. Ayrıntılı yedek malzeme listesi, 

Ġstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği cihaza 

ait yedek malzemeyi en az 10 yıl süreyle temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren ayrıntılı yedek 

malzeme listesini imzalı ve kaĢeli olarak fiyatlandıracaktır. (yabancı isteklilerde verilen fiyat 

DAT teslim fiyatı, yerli isteklilerde depo teslim fiyatı olacaktır.) Ġdare malzemeleri listede 

belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek malzemelerin satın alınması durumunda 

KuruluĢ sözleĢme yapma, teminat alma hakkını saklı tutar.) 
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4.3.9. Teknik ġartnameye Verilecek Cevaplar 

4.3.9.1. Teknik ġartnameye verilecek cevaplar Teknik ġartname Ek-6’da belirtilen 

formatta olacaktır. 

4.3.9.2. Teknik ġartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaĢelenmiĢ, antetli 

sayfalar üzerine hazırlanmıĢ olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 

4.3.9.3. Teknik ġartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, 

cevaplandırılmamıĢ hiç bir madde kalmayacaktır. 

4.3.9.4. Teknik ġartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce 

konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili 

bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, 

madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer iĢaretlenecek ve hangi maddenin 

cevabı olduğu belirtilecektir. 

4.3.9.5. Teknik ġartnameye verilen cevaplarda "anlaĢıldı", "not edildi" gibi cevaplar 

verilmeyecek, Ģartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir Ģekilde 

cevaplandırılacaktır. 

4.3.9.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik 

Ģartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çeliĢkili maddeleri olan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında %14 (yüzdeondört) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karĢılığı istekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ istekli adres, vergi numarası vb. 

bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmıĢ bir dilekçe ile Ġstekli yabancı ise; temsilci tayin 

ettiği firma yada kiĢiye ait ―istekli mümessili/temsilcisi‖ olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 

birlikte Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat   

Z-136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuĢ tüzel kiĢilere doküman satıĢında EKAP’a kayıtlı olma Ģartı aranacaktır.(bu Ģart yabancı 

isteklilerde aranmaz.) 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı, DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim 

edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu Ġhalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - KuruluĢumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi, ihale edip etmemekte, 

kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 8562/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Bor ġeker Fabrikası YaĢ Pancar Posası Paketleme Hizmeti hizmet alımı ihalesi  

TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dâhilinde 

Açık Ġhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/478544 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası – Bor/NĠĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 0388 311 93 01 - 06 (6 Hat) – 0388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) :  

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : SözleĢme konusu iĢ; Bor ġeker Fabrikasında, 

01.11.2017 - 30.06.2018 tarihleri arası ± %20 

toleransla 15.000 ton yaĢ pancar posasının mobil 

tip, silindirik formda streçlenmiĢ balya silajı yapım 

esasına göre çalıĢan YaĢ Pancar Posası Paketleme 

Makineleri ile paketlenmesi, paketlenmiĢ yaĢ pancar 

posalarının fabrika tarafından gösterilen depolama 

alanına yüklenicinin sağlayacağı nakliye araçları ile 

taĢınması, sözleĢme süresi içerisinde ± %20 

toleransla 5.000 ton yaĢ pancar posası balyalarının 

depo alanından veya satıĢtan dolayı vasıtalara, alıcı 

nakliye araçlarına yine yüklenicinin sağlayacağı 

balya tutucu ataĢman takılı ön yükleyici ile 

yüklenmesi, makinelerin kullanım kılavuzuna uygun 

olarak kullanımı, bakımı ve gerektiği durumlarda 

tamiratlarının yapılması iĢini kapsamaktadır. 

b) Yapılacağı yer : Bor ġeker Fabrikası Sahası 

c) ĠĢin süresi : 01.11.2017 - 30.06.2018 tarihleri arası 8 (Sekiz) 

Ay süreyle 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor ġeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 12.10.2017 PerĢembe günü - Saat;14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.1.1. YÜKLENĠCĠDEN ĠSTENECEK YETERLĠLĠK BELGELERĠ 

1 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl veya Ġlçe Müdürlüğünden alınmıĢ Firmanın Silaj 

Paketlemeye Yönelik ĠĢletme Kayıt Belgesi  

2 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmıĢ Firmanın silaj paketleme konusundaki 

Kapasite Raporu 

3 - Firmanın silaj paketleme ile ilgili ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı  
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4 - Firmanın son 5 yıl içinde alınmıĢ Silaj paketleme ile ilgili ĠĢ Bitirme Belgesi  

5 - Firmanın ana faaliyet alanları içerisinde silaj paketlemenin yer aldığını gösterir 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örneği  

6 - Ticaret ve Sanayi Odasından alınmıĢ firmanın iĢtigal konuları arasında silaj 

paketlemenin yer aldığı Oda Sicil Kayıt Sureti  

Fabrikalarımızda seyyar pancar boĢaltma makinesi hizmeti iĢleri yaptığına dair iĢ bitirme belgesi 

4.2. Makine ve Diğer Ekipmana ĠliĢkin Belgeler: 

Araç iĢ makineleri 24 Saat/Gün hazır bulundurulup hizmet vereceklerdir. 

ĠĢ makineleri ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği yönünden bakımlı, iĢe emniyetli hazırlanmıĢ ve 

periyodik bakımları yapılmıĢ olacaktır. 

Ġsteklilerin Ġdarenin belirttiği sayıda ve teknik özellikte iĢin ifası için gerekli araç park 

listesini gösteren belgeleri sözleĢmeden önce idareye tevsik etmesi gerekmektedir. Araçların 

kendi malı olma Ģartı aranmayacaktır. 

Ancak isteklinin kendi malı olan araçları, amortisman kayıtlarında olduğuna dair noter 

tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir raporu ile 

tevsik edilir. ĠĢ ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklara ait araçlar, ortaklık oranına bakılmaksızın 

tam olarak değerlendirilir. 

Ġstenen araç park listesi: 

1. Yüklenici; yaĢ pancar posası paketleme makinesinin iĢletilmesi için iĢ gücüne ilave 

olarak, 1 adet balya tutucu ataĢman takılı ön yükleyici kepçe, 1 adet ön yükleyici kepçe ve 1 adet 

kamyonu hazır bulunduracaktır. Söz konusu bu araçların yakıt ve diğer her türlü giderleri 

Yükleniciye ait olacaktır. 

2. Kepçeler, en az 3 ton kaldırma gücünde (kapasitesinde) olacaktır. Kepçelerin kaldırma 

yüksekliği, yüklü olarak en az 4 m yüksekliğe kaldırabilecek yükseklikte olacaktır. Yine kamyon 

en az 20 ton Net (darasız) taĢıma kapasitesinde olacaktır. Kamyonun zemin kasası ve yan 

kapaklar, plastik paket ambalajına zarar vermeyecek Ģekilde pürüzsüz ve düzgün olacaktır. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine elden 

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

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 8518/1-1 
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72 VOLT AKÜ TAKVĠYE CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğüne ve TavĢanlı Lokomotif Araç 

Depo Müdürlüğüne 1’er Adet 72 Volt Akü Takviye Cihazı (Teknik ġartnamesine göre) satın 

alınacaktır. 

Ġhale Kayıt No : 2017/473036 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No: 2/6 GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

1 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar 

Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğüne ve TavĢanlı Lokomotif Araç Depo Müdürlüğüne 

1’er Adet 72 Volt Akü Takviye Cihazı (Teknik ġartnamesine göre) alım iĢidir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 10/10/2017 günü saat 10:30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 

100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8534/1-1 

—— • —— 
TENTELĠ VAGON REVĠZYON ĠġÇĠLĠĞĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/479310 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 50 Adet Tenteli Vagon Revizyon ĠĢçiliği, teknik 

Ģartnamesine göre yaptırılacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13/10/2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

13/10/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8502/1-1 
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KĠMYASAL ANALĠZ HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Kimyasal Analiz hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/481100 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  50.000 Adet Kimyasal Analizi Hizmet Alımı 

  (teknik Ģartnamede belirtilen parametrelere göre olacaktır) 

b) Yapılacağı yer : Yüklenicinin kendi laboratuvarları 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama talimatı 

tebliğinden itibaren; 5 (beĢ) takvim günü içinde iĢe 

baĢlayacak olup, yazılı olarak Ġdareye bildirecektir. ĠĢin 

süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 11/10/2017 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 



30 Eylül 2017 – Sayı : 30196 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, tek sözleĢmeye 

iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Maden aramacılığına dayalı jeolojik örneklerin her türlü kimyasal analizi benzer iĢ 

olarak kabul edilecektir. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler ve kapasite raporu: 

Ġstekliler; her bir numunenin analizi için yeterli cihaz ve ekipmana sahip olduğunu 

belgeleyecektir. Ġsteklinin kendi malı olan cihaz ve ekipman; ruhsat, demirbaĢ veya amortisman 

defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müĢavir (YMM) raporu 

veya serbest muhasebeci mali müĢavir (SMMM) raporu ile belgelenecektir. Cihaz ve ekipman 

listesini teklifleri kapsamında sunacaklardır. 

ĠĢ ortaklığında, sunulan belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması 

yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın 

alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

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

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 8489/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLĠKLER 

AĢağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Ankara YirmibeĢinci Noterliği 25.11.2017 tarihinde, BeĢiktaĢ Altıncı Noterliği 30.11.2017 

tarihinde ve Ankara Onuncu Noterliği 01.12.2017 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 

SIRA NO NOTERLĠK ADI 2016 YILI GAYRĠ SAFĠ GELĠRĠ 

1 ANKARA ONUNUCU NOTERLĠĞĠ 1.983.471,21 TL 

2 ANKARA YĠRMĠBEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.574.612,47 TL 

3 BEġĠKTAġ ALTINCI NOTERLĠĞĠ 3.916.038,81 TL 

 8563/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLĠKLER 

AĢağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLĠKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Ġlan olunur. 

 

SIRA NO NOTERLĠK ADI 2016 YILI GAYRĠ SAFĠ GELĠRĠ 

  1 ANKARA ALTINCI NOTERLĠĞĠ 1.605.955,62 TL 

  2 ANKARA YĠRMĠDOKUZUNCU NOTERLĠĞĠ 665.412,89 TL 

  3 ANKARA OTUZUNCU NOTERLĠĞĠ 1.164.445,86 TL 

  4 ANKARA ELLĠĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.684.696,48 TL 

  5 BAKIRKÖY ONALTINCI NOTERLĠĞĠ 1.184.591,00 TL 

  6 BAKIRKÖY OTUZUNCU NOTERLĠĞĠ 1.459.408,51 TL 
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SIRA NO NOTERLĠK ADI 2016 YILI GAYRĠ SAFĠ GELĠRĠ 

  7 BEYOĞLU ELLĠÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 1.146.446,85 TL 

  8 BORNOVA BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.559.882,33 TL 

  9 BURSA YEDĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 574.713,94 TL 

10 ĠSTANBUL OTUZUNCU NOTERLĠĞĠ 722.484,94 TL 

11 ĠSTANBUL OTUZBEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 815.112,28 TL 

12 ĠSTANBUL OTUZALTINCI NOTERLĠĞĠ 998.974.13 TL 

13 KARTAL ONĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 2.309.027,53 TL 

14 KAYSERĠ ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 830.997,33 TL 

15 SAKARYA ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 1.155.002,38 TL 

16 ÜSKÜDAR DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 1.901.726,90 TL 

17 ÜSKÜDAR BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 2.460.748,38 TL 

18 ZONGULDAK ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.072.582,65 TL 

 8564/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLĠKLER 

AĢağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ĠKĠNCĠ SINIF 

NOTERLĠKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE 

ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru 

ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Ġlân olunur. 

 

S. NO NOTERLĠK ADI 2016 YILI GAYRĠSAFĠ GELĠRĠ 

  1 ALAġEHĠR BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 696.297,53 TL 

  2 AMASYA BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 760.135,56 TL 

  3 BAFRA ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 568.663,25 TL 

  4 BOLU ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 363.406.03 TL 

  5 BOLU BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ  622.606,59 TL 

  6 BURHANĠYE ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 471.819,63 TL 

  7 ÇORLU SEKĠZĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 532.884,15 TL 

  8 GEREDE NOTERLĠĞĠ 413.770,22 TL 

  9 KARAMAN ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 503.792,57 TL 
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S. NO NOTERLĠK ADI 2016 YILI GAYRĠSAFĠ GELĠRĠ 

10 KARAMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 440.988,89 TL 

11 KASTAMONU ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 517.144,80 TL 

12 EREĞLĠ (ZONGULDAK) ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 590.584,66 TL 

13 LÜLEBURGAZ ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 561.305,03 TL 

14 ORDU ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 434.959,63 TL 

15 ORTACA BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 856.450,84 TL 

16 SALĠHLĠ BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 600.143,20 TL 

17 SANDIKLI NOTERLĠĞĠ 589.984,37 TL 

18 SĠNOP NOTERLĠĞĠ 645.796,56 TL 

19 TEKĠRDAĞ BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 611.999,70 TL 

20 VAN ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 812.630,32 TL 

 8565/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLĠKLER 

AĢağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF 

NOTERLĠKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF, 

ĠKĠNCĠ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLĠK BELGESĠ 

SAHĠPLERĠNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

BaĢvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin 

baĢvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 

bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruĢturma ya da disiplin cezası olup olmadığına 

iliĢkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 inci bentlerindeki 

yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri 

gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kiĢilerin 

istemi dikkate alınmaz.  

Aynı Kanunun değiĢik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 

vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiĢ sayılacaktır. 

Ġlan olunur. 
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S. NO NOTERLĠK ADI ĠLĠ 2016 YILI GAYRĠ SAFĠ GELĠRĠ 

  1 AĞRI DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ AĞRI 133.453,93 TL 

  2 ALAPLI NOTERLĠĞĠ ZONGULDAK 350.383,23 TL 

  3 ARABAN NOTERLĠĞĠ GAZĠANTEP 173.099,97 TL 

  4 BALA NOTERLĠĞĠ ANKARA 106.154,47 TL 

  5 BĠTLĠS BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ BĠTLĠS 296.609,83 TL 

  6 BOZOVA NOTERLĠĞĠ ġANLIURFA 216.957,59 TL 

  7 BOZYAZI NOTERLĠĞĠ MERSĠN 317.871,53 TL 

  8 ÇINAR NOTERLĠĞĠ DĠYARBAKIR 153.011,30 TL 

  9 ÇĠFTLĠK NOTERLĠĞĠ NĠĞDE 83.003,19 TL 

10 GÖRELE NOTERLĠĞĠ GĠRESUN 333.773,23 TL 

11 GÖYNÜCEK NOTERLĠĞĠ AMASYA 59.710,25 TL 

12 GÜMÜġHANE ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ GÜMÜġHANE 266.070,74 TL 

13 ĠKĠZCE NOTERLĠĞĠ ORDU 37.411,61 TL 

14 ĠYĠDERE NOTERLĠĞĠ RĠZE 59.419,23 TL 

15 KADINHANI NOTERLĠĞĠ KONYA 254.020,32 TL 

16 KAVAK NOTERLĠĞĠ SAMSUN  166.606,87 TL 

17 KAYNARCA NOTERLĠĞĠ SAKARYA  215.900,46 TL 

18 KORGAN NOTERLĠĞĠ ORDU 148.423,56 TL 

19 KORKUTELĠ BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ ANTALYA 300.965,47 TL 

20 MADEN NOTERLĠĞĠ ELAZIĞ 31.593,55 TL 

21 MĠHALIÇÇIK NOTERLĠĞĠ ESKĠġEHĠR 64.050,29 TL 

22 PAZARLAR NOTERLĠĞĠ KÜTAHYA 27.833,34 TL 

23 SAVAġTEPE NOTERLĠĞĠ BALIKESĠR 114.868,62 TL 

24 SĠLOPĠ BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ ġIRNAK 209.542,21 TL 

25 ġAPHANE NOTERLĠĞĠ KÜTAHYA  29.814,42 TL 

26 TONYA NOTERLĠĞĠ TRABZON  64.650,14 TL 

27 YENĠCE NOTERLĠĞĠ KARABÜK  132.582,58 TL 

 8566/1-1 

—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 

Antalya Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 12.09.2017 günlü yazıda; Mustafa ve AyĢe Oğlu, 

16987467446 TC Kimlik Nolu, 1967 doğumlu, Antalya Ġli, Kumluca Ġlçesi; Karacaören 

Mahallesi; Cilt No: 19, Aile Sıra No: 97, Sıra No: 18'de kayıtlı Erol Özgüç'ün, Baro Yönetim 

Kurulu'nun 02.08.2017 gün ve 2017/49-55 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi 

gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESĠNĠN 

ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 8515/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık 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. 

 8521/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık 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. 

 8522/1-1 
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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. 

 8523/1/1-1 
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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. 

 8523/2/1-1 
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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. 

 8523/3/1-1 
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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. 

 8523/4/1-1 
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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. 

 8523/5/1-1 
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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. 

 8523/6/1-1 
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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. 

 8524/1-1 
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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. 

 8525/1-1 
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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. 

 8526/1-1 
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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. 

 8578/1-1 
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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. 

 8579/1-1 
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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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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ 

Adı 
GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ 

REKTÖRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe GümüĢhane / Merkez 

Adresi 

GümüĢhanevi Kampüsü BağlarbaĢı 

Mah. Kazım Karabekir Cad.      

No: 85 

Tel-Faks 
(0456) 233 11 80 

(0456) 233 11 19 

Posta Kodu 29000 E-Mail sks@gumushane.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ahmet ĠLHAN  

Adresi 
Kaledibi Mah. Okullar Sok. 

Kaledibi Torul/ GÜMÜġHANE 
 

T.C. Kimlik No. 26425806508  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Torul Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 29/14517  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) 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. 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/122456 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
KahramanmaraĢ Gençlik Hizmetleri 

ve Spor Ġl Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe KAHRAMANMARAġ/ONĠKĠġUBAT 

Adresi 

ġazibey Mahallesi Malik Ejder 

Caddesi 121/1 12 ġubat Stadyumu 

Yanı   

Tel-Faks 0344 235 17 02-03 / 0344 235 17 07 

Posta Kodu 46050 E-Mail ilmudurlugu@kahramanmaras-gsim.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Tuğçe ĠnĢ. Yakıt TaĢımacılık 

Maden. Gıda Hayv. San. ve Tic. 

Ltd. ġti. 

Hamit KOCABAġ 

Adresi 
Ġsmet PaĢa Mah. Yeni Hükümet 

Bulv. Fatih ĠĢ Hanı  Kat: 5 No: 15 
 

T.C. Kimlik No.  34690592378 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
860 013 69 24  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 

KahramanmaraĢ Ticaret ve Sanayi 

Odası 
 

Ticaret Sicil No. 6532/Dulkadiroğlu  

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. 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/108751 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü Ġl/Ġlçe ANKARA/ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. 

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

Posta Kodu 06080 E-Mail tesisler@sgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Alternatif ĠnĢ. Turz. Bas. Yayın 

Teks. Elkt. A.ġ. 
Mutlu RüĢtü ÖZSOY 

Adresi 

Korkut Reis Mah. Necatibey Cad. 

Lale Sok. No: 19/14 Kızılay/ 

ANKARA  

 

T.C. Kimlik No.  11308485178 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
060 005 46 57  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret Sicil No. 137989  

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. 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı / Erzurum Teknik Üniversitesi 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Erzurum Teknik Üniversitesi 

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 

BaĢkanlığı 

Ġl/Ġlçe Yakutiye / ERZURUM 

Adresi 
Havaalanı Yolu Cad. Ömer Nasuhi 

Bilmen Mah. Rektörlük Binası 
Tel-Faks 444 5 388 

Posta Kodu  E-Mail sks@erzurum.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Selahattin KARAGÖZ  

Adresi 
Elif Kırtasiye Çaykara ĠĢ Merkezi Kat: 1 

No: 51 ERZURUM 
 

T.C. Kimlik No. 26474086210  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5110323603  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Erzurum Matbaacılar Kırtasiye ve 

Tabelacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
25/48122  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) 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. 

 8575/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2017/318 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 20.07.2017/4675 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Sancaktepe Ġlçesi, Eyüp Sultan (Samadıra) Mahallesi, Kızılay Caddesi ve 

Ufuk Sokak, özel mülkiyete ait, 7683 ada, 4 parsel sayılı, Ġstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.07.1996 tarih ve 4226 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit 

alanı ilan edilen, Ġstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

25.02.2009 tarih ve 1687 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanının batısında kalan alanın 

III. Derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, Kurulumuzun 09.08.2012 tarih ve 662 sayılı kararı ile 

Damatrys Sarayı ve Yakın Çevresi I. ve III. Derece arkeolojik sit alanına iliĢkin 1/5000 ölçekli 

koruma amaçlı nazım imar planı uygun bulunan, Kurulumuzun 20.10.2016 gün 4008 sayılı kararı 

ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı uygun bulunan ve aynı karar ile ―Sit 

alanı dıĢında güney tarafında kalan 7683, 7221, 6461, 7167, 7773 adalarda her türlü inĢai ve fiziki 

uygulama öncesi ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, 

sondaj sonuçlarının Kurulumuza iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya 

geçilebileceğine‖ karar verilen alanın Damatry’s Sarayı ve Yakın Çevresi I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanının komĢuluğunda ve  sit dıĢında kalan tescilsiz taĢınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planında Ticaret+Konut alanında kaldığı, zemin etüt ve sondajlarında tespit edilen bulgular 

nedeniyle yerin incelenerek bilgi verilmesi Sancaktepe Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü’nün 17.10.2016 gün 99900 sayılı yazısı ile istenen, 20.10.2016 gün 4008 sayılı kurul 

kararı doğrultusunda gereğinin yapılması 04.11.2016 gün 2350 sayılı müdürlük yazısı ile istenen 

taĢınmazda müdürlük uzmanları denetiminde yapılan kazı çalıĢmalarında Bizans Dönemine 

tarihlenen duvar kalıntıları tespit edildiği, rapor ve ekleri yazı ekinde iletildiğine iliĢkin Ġstanbul 

Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün 28.04.2017 gün 1189 sayılı yazısı, kazı çalıĢmalarında tespit 

edilen ve ilgilisince taraflarına iletilen kalıntı rölövesi yazı ekinde sunulduğuna iliĢkin Ġstanbul 

Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün 25.05.2017 gün 1432 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;    

Ġstanbul Ġli, Sancaktepe Ġlçesi, Eyüp Sultan (Samandıra) Mahallesi, 7683 ada, 4 parsel 

sayılı taĢınmazda müze denetiminde yapılan sondaj çalıĢmaları sonucunda ortaya çıkan Damatris 

Sarayının devamı niteliğinde olan Bizans Dönemi mekan temelleri kalıntılarının 2863 sayılı 

yasanın 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma 

grubunun I (bir) olarak belirlenmesine, kalıntı rölövesinin uygun olduğuna, müze raporunda 

kalıntıların Damatris Sarayının devamı niteliğinde Bizans Dönemi mekan temelleri olduğu ve 

kalıntıların parsel dıĢında diğer parsellerde devam edebileceği belirtildiğinden, ekli haritada 

sınırları belirtilen 7683 ada, 4 parsel sayılı taĢınmazın I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan 

edilmesine, 7220 ada, 7 ve 8 parselin sit dıĢında kalan kısımları ile 7683 ve 7221 adaların III. 

derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine, ilave koruma amaçlı imar planlarının ilgili 

idarelerce ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, Kurulumuzun 20.10.2016 gün 4008 

sayılı kararı gereğince Damatris Sit Alanının güney tarafında kalan 6461, 7167, 7773 adalarda her 

türlü inĢai ve fiziki uygulama öncesi ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı 

gerçekleĢtirilerek, sondaj sonuçlarının Kurulumuza iletilip kurul kararı alındıktan sonra 

uygulamaya geçilebileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 71.03.165 

Toplantı Tarihi ve No : 22/06/2016 - 208 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22/06/2016 - 2690 ANKARA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 18/08/2017 - 213 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 18/08/2017 - 2761 ANKARA 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/10801 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2017 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin

Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesi
Hakkında Karar

2017/10805 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654
Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2017/10806 Bazı Alanların Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit
Edilmesi Hakkında Karar

2017/10807 Bazı Alanların Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak
Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/10811 Çorum İli, İskilip İlçesi, Ulaştepe ve Dabakhane Mahalleleri Sınırları
İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10817 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
2017/10818 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Esaslar
2017/10819 Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Şehitali ve Fevziye Mahalleleri Sınırları

İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10823 Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aşağımumcu, Yukarımumcu ve Gez Mahalleleri
Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje
Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
— Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/18)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/09/2017 Tarihli ve 7296 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/09/2017 Tarihli ve 7297 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/09/2017 Tarihli ve 7308-2 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


