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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ısı sayaçlarının muayeneleri ile bu muaye-

nelerin kimler tarafından ve nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ısı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi, dam-

galanması ile bu hizmetleri verecek iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışacak personelin belge-
lendirilmesine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Ka-

nununun 2 nci maddesi ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Askıya alma: Bakanlıkça verilen bir belgenin geçerliliğinin belirli bir süre için hü-

kümsüz kılınmasını,
b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Bina sahibi: Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik

gibi tasarruf edeni,
ç) Bina yöneticisi: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış

olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi,
d) Bina yönetim kurulu: 634 sayılı Kanuna göre atanmış olan ve bina yönetimini sağ-

layan kurulu,
e) Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri: Bir merkezde elde ettikleri ısı enerjisinin ısıt-

ma veya sıhhî sıcak su elde etmek amacıyla bölge içindeki binalara dağıtımını, ölçüm ve satış
işlemlerini yapan şirketleri,

f) Damga: Servisler tarafından muayene sonucu uygun olduğu anlaşılan sayaçların dı-
şardan istenmeyen müdahalelere açık yerlerinin kapatılması ve emniyet altına alınması için
kullanılan, üzerinde bu Yönetmelikte belirtilen bilgilerin yer aldığı; yakma, asitle aşındırma,
yapıştırma, basma, vurma veya tele takılan kurşunun sıkılması suretiyle yapılan veya kendinden
yapışma özelliğine sahip, çıkartıldığında tahrip olan özel olarak hazırlanmış hologramlı
etiketi/sitikırı veya elektronik olarak emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan sistemi,

g) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,
ğ) İl Müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerini,
h) Kanun: 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,
ı) Kullanıcı: Sırasıyla bina yönetim kurulu veya bina yöneticisi veya bina sahibini,
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i) MİH: Maksimum izin verilebilir hata payını,
j) Mühür: Sayaç üzerinde bulunan harici sıcaklık sensör/sensörlerinin tesisata monte

edildikten sonra çıkartılmasını engellemek amacıyla yapılan mührü,
k) Personel yetki belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülen serviste ça-

lışacak teknik personele il müdürlüğü tarafından verilen Isı Sayacı Servis Personel Yetki Bel-
gesini,

l) Piyasaya arz: Sayacın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak
piyasada ilk kez bulundurulmasını,

m) Sayaç: Isı sayacını,
n) Servis: Sayaçların tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanması ile ilgili

işlemlerin yapıldığı ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere ait iş ye-
rini,

o) Servis hizmetleri yetki belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülen ser-
vislere Bakanlık tarafından verilen Isı Sayacı Servis Hizmetleri Yetki Belgesini,

ö) Servis yetkilisi: Servisin bu Yönetmelik kapsamındaki tüm faaliyetlerinden Bakan-
lığa karşı sorumlu imza yetkisine sahip kişiyi,

p) Teknik personel: Sayaçların tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi ve damgalanması ile
ilgili işlemleri yapan ve serviste çalışan personel yetki belgesine sahip kişiyi,

r) Tip onay belgesi: Sayaçların, piyasaya arzına ilişkin olarak ilgili teknik düzenleme-
sine uygunluğunu gösteren AT tip inceleme belgesini veya AT tasarım inceleme belgesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Muayene ve Damgalama İşlemleri

Muayene
MADDE 5 – (1) Sayaçlar, Kanunda belirtilen aşağıdaki muayenelere tabi tutulur:
a) İlk muayene.
b) Periyodik muayene.
c) Ani muayene.
ç) Şikâyet muayenesi.
d) Stok muayenesi.
Muayene için temel gerekler ve sorumluluklar
MADDE 6 – (1) Sayaçların; ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak tip onayı alınmış,

muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış ve onaylanmış
kuruluş ile işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilmesi gerekir.

(2) Piyasaya arz edilecek sayaçların, yazılımları da dâhil olmak üzere ölçüm sonuçlarını
etkileyebilecek tüm bölümlerinin mekanik ve/veya elektronik olarak güvenlik altına alınmış
olması gerekir.

(3) Sayaçların kullanma/montaj kılavuzunda belirtildiği şekilde tesisata montajının ya-
pılması ve harici sıcaklık sensör/sensörlerinin tesisata monte edilerek mühür altına alınması
gerekir. Bu konudaki sorumlular hakkında 14/4/2008 tarihli ve 26847 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak
Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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(4) İlk defa tesisata monte edilecek sayaçta kullanılacak mühür, sayaç imalatçısını veya

ithalatçısını simgeleyecek bir işarete ve/veya bilgiye sahip olur.

(5) Muayene veya tamir amacıyla yerinden sökülüp tekrar takılması gereken sayaçlarda

kullanılacak mühür, Servis Hizmetleri Yetki Belgesine haiz servisi simgeleyici bir işarete ve/ve-

ya bilgiye sahip olur. Mühür, servis tarafından muayenesi veya tamiri veya ayarı yapılan her

sayaç ile birlikte montajı sırasında yerine takılmak üzere verilir.

(6) Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri kullanıcı tarafından ser-

vislerde yaptırılır.

(7) Sayaçların tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemleri ya-

pan servisler ile bu servislerde çalışan teknik personelin Bakanlıkça belgelendirilmiş olması

gerekir. Bu işlemlerin yetki belgesine sahip olmayan servislerce ve kişilerce yapılması yasaktır.

(8) Sayaçların muayene işlemlerine başlamadan önce yapılan duyusal incelemede, dam-

ganın olmadığı veya damgaya müdahale edildiği veya damgası uygun olduğu halde sayaca

müdahale edildiği tespit edilen veya bu kanaate varılan durumlarda sayacın muayenesi yapılmaz.

(9) Yapılan muayene sonucu uygun bulunan sayaçlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre

damgalanır.

(10) Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü; üretici, ithalatçı, servis ve diğer kuruluş-

ların laboratuvarlarından/tesislerinden gerek gördüğü takdirde ücretsiz olarak yararlanabilir.

(11) Bu Yönetmelik gereklerinin ihlal edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine

göre yaptırım uygulanır.

İlk muayene

MADDE 7 – (1) İlk muayene; yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi suretiyle

meydana getirilen sayaçların satışa veya kullanılmaya başlanmalarından önce veya ithal edilen

sayaçların yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani, şikâyet ve stok muayeneleri sonunda

damgaları iptal olunan sayaçların tamir ve ayarından sonra yapılan muayenedir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki sayaçların piyasaya arzından önceki ilk muayenesi;

onaylanmış kuruluş veya onaylanmış kuruluştan yetki alan üreticisi tarafından yapılır.

(3) Kullanımda olan sayaçlardan muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu tespit

edilerek tamiri yapılması gerekenler için tip onay değişikliğine ihtiyaç duyuluyorsa, sayaçların

ilk muayenesi bu maddenin ikinci fıkrasına göre yapılır.

(4) Kullanımda olan sayaçlardan muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu tespit

edilerek tamiri yapılması gerekenler için tip onay değişikliğine ihtiyaç duyulmuyorsa, servisler

tarafından bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre sayaçlar muayeneye tabi tutulur

ve MİH içinde çalışanlar damgalanır. MİH içinde çalışmayanlar ise tekrar tamir ve ayarı ya-

pılmak üzere ayrılır.

Periyodik muayene

MADDE 8 – (1) Periyodik muayene; belli sürelerde olmak üzere sayaçlar için yapılan

genel muayenedir. Sayaçların periyodik muayene süresi beş yıldır. Bu süre tarih olarak değil

yıl olarak izlenir. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında, damgalandığı yıl esas alınır

ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sa-

yılır.
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(2) Sayaçların periyodik muayenesi kullanıcı tarafından servislerde yaptırılır. Periyodik

muayene için, periyodik muayene süresinin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından

Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere müracaat edilir. Şubat ayının son

gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar

yapılır. Müracaatı uygun bulunanlara servis tarafından; sayaçların markası, modeli/tipi, seri

numarası, üretim yılı, kullanıldığı yerin adresi ve müracaat tarihini belirten bir belge verilir.

Bu belge, sayacın muayenesi tamamlanıncaya kadar istenildiğinde ilgililere ibraz edilmek üzere

saklanır. Servisler, periyodik muayene müracaat süresinin bitimini takip eden ilk iş günü mesai

saati bitimine kadar tüm müracaatları elektronik ortamda ilgili il müdürlüğüne bildirir. Ayrıca

bu müracaatlar yazılı olarak da o yılın en geç 15 Mart tarihine kadar ilgili il müdürlüğüne ile-

tilir.

(3) Periyodik muayenesi yapılacak sayacın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun

olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için sayacın;

a) Tip onay belgesinin olup olmadığı,

b) Etiket bilgilerinin ve işaretlerinin uygun olup olmadığı,

c) Üzerinde bulunan damgaların uygun olup olmadığı,

ç) Damgasına ve/veya sayaca müdahale edilip edilmediği,

kontrol edilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen şartlar sağlanıyorsa, sayaç servis tarafından bu Yönetme-

liğin ekinde belirtilen hükümlere göre muayeneye tabi tutulur ve MİH içinde çalışanlar dam-

galanır. MİH içinde çalışmayanlar ise tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

(5) Servis tarafından yapılan kontrollerde üçüncü fıkrada belirtilen şartların uygunlu-

ğuyla ilgili tereddüt oluştuğunda, sayaçların periyodik muayenesi yapılmaz. Bu durumda servis

tarafından, üç nüsha Uygunsuzluk Tutanağı düzenlenir. Söz konusu tutanağın; bir nüshası ilgili

il müdürlüğüne, bir nüshası posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak müracaat sahibine, tutanağın

düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderilir veya elden teslim edilir. Bir nüshası

da serviste muhafaza edilir. Uygunsuzluk tutanağında belirtilen hususlarla ilgili olarak, il mü-

dürlüğünce yerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda, mevzuata aykırı bir du-

rum varsa gerekli kanuni işlem yapılır. Mevzuata aykırı bir durum yoksa il müdürlüğünce söz

konusu sayacın servis tarafından muayene işlemlerinin yapılması sağlanır.

(6) Sayaçların damga süresinin geçmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ilgili

mevzuat hükümlerine göre cezai işlem yapılmak üzere, servis tarafından üç nüsha Uygunsuzluk

Tutanağı düzenlenir. Söz konusu tutanağın; bir nüshası yazı ekinde ilgili il müdürlüğüne, bir

nüshası posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak müracaat sahibine, tutanağın düzenlendiği tarihi

takip eden beş iş günü içinde gönderilir veya elden teslim edilir. Bir nüshası da serviste muha-

faza edilir. Uygunsuzluk tutanağında belirtilen hususla ilgili il müdürlüğünce yerinde yapılacak

inceleme ve değerlendirme sonucunda gerekli kanuni işlem yapılır. Sayaç, servis tarafından

bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre muayeneye tabi tutulur ve MİH içinde ça-

lışanlar damgalanır. MİH içinde çalışmayanlar ise tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

(7) Periyodik muayene sonucunda doğru çalışmadığı tespit edilen sayaçlara herhangi

bir cezai işlem uygulanmaz.

(8) Periyodik muayene için alınacak muayene ve damgalama ücreti kullanıcıya aittir.
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Ani muayene
MADDE 9 – (1) Ani muayene, Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğünün görecekleri

lüzum üzerine piyasaya arz edilmiş olan sayaçların bulundukları yerde habersizce yapılan mua-
yenedir.

(2) Ani muayeneye tabi tutulacak sayacın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun
olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için sayacın;

a) Tip onay belgesinin olup olmadığı,
b) Etiket bilgilerinin ve işaretlerinin uygun olup olmadığı,
c) Üzerinde bulunan damgaların uygun olup olmadığı,
ç) Damgasına ve/veya sayaca müdahale edilip edilmediği,
kontrol edilir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen şartlar sağlanıyorsa Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü

tarafından gerekli görülmesi durumunda sayaç, kullanıcısı tarafından servise gönderilerek bu
Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü tarafın-
dan muayeneye tabi tutulur. Muayene sonuçları MİH içinde ise sayacın doğru çalıştığı kabul
edilir, MİH içinde değilse, gerekli kanuni işlem yapılır. Kullanıcı tarafından sayacın tamir, ba-
kım, ayar, muayene ve damgalama işlemleri yapılmak üzere servise müracaat edilir. Servis,
bahse konu sayaç ile ilgili yaptığı işlemler hakkında ilgili il müdürlüğünü bilgilendirir.

(4) İkinci fıkrada belirtilen şartlar sağlanmıyorsa kanuni işlem yapılır.
(5) Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğünün ani muayenede, servislerin laboratuvar-

larından/tesislerinden faydalanması durumunda servis herhangi bir ücret talep etmez.
(6) Ani muayene sonucunda tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemleri ya-

pılmak üzere servise gönderilen sayaçlar ile ilgili masraflar kullanıcı tarafından karşılanır.
Şikâyet muayenesi
MADDE 10 – (1) Sayacın doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, kullanıcı

veya diğer bir kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.
(2) Sayacın şikâyet muayene müracaatı, yazılı olarak servislere yapılır. Müracaat di-

lekçesinde; müracaatı yapanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri ile birlikte
şikâyete konu sayacın kullanıldığı yerin adres bilgileri bulunur.

(3) Şikâyet muayenesine tabi tutulacak sayacın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine
uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için sayacın;

a) Tip onay belgesinin olup olmadığı,
b) Etiket bilgilerinin ve işaretlerinin uygun olup olmadığı,
c) Üzerinde bulunan damgaların uygun olup olmadığı,
ç) Damgasına ve/veya sayaca müdahale edilip edilmediği,
kontrol edilir.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen şartlar sağlanıyorsa, sayaç servis tarafından bu Yönetme-

liğin ekinde belirtilen hükümlere göre muayeneye tabi tutulur. Muayene sonuçları MİH içinde
ise sayacın doğru çalıştığı kabul edilir, MİH içinde değilse sayaca herhangi bir kanuni işlem
yapılmaz; tamir, bakım ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

(5) Muayene sonucunda; sayacın sınıfını, markasını, tipini, seri numarasını, üretim yı-
lını, kullanıldığı yerin adresini, müracaat sahibinin adı soyadı ve iletişim bilgilerini içeren ve
sayacın muayene sonucunu gösteren üç nüsha rapor düzenlenerek, muayeneyi yapan teknik
personel ve/veya servis yetkilisi tarafından imzalanır. Raporun bir nüshası müracaat sahibine,
bir nüshası il müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası da serviste muhafaza edilir.
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(6) Servis tarafından yapılan kontrollerde bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
şartların uygunluğu ile ilgili tereddüt oluştuğunda servis tarafından üç nüsha Uygunsuzluk Tu-
tanağı düzenlenir. Söz konusu tutanağın; bir nüshası yazı ekinde ilgili il müdürlüğüne, bir nüs-
hası posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak müracaat sahibine, tutanağın düzenlendiği tarihi takip
eden beş iş günü içinde gönderilir veya elden verilir ve bir nüshası da serviste muhafaza edilir.
Uygunsuzluk tutanağında belirtilen hususlar ile ilgili il müdürlüğünce yerinde yapılacak ince-
leme ve değerlendirme sonucunda mevzuata aykırı bir durum varsa gerekli kanuni işlem yapılır.
Mevzuata aykırı bir durum yoksa il müdürlüğünce söz konusu sayacın servis tarafından mua-
yene işlemlerinin yapılması sağlanır.

(7) Müracaatın kullanıcı tarafından yapılması durumunda; sayacın doğru veya hatalı
çıkmasına bakılmaksızın muayene giderleri kendisine aittir.

(8) Müracaatın kullanıcı dışında diğer bir kimse tarafından yapılması durumunda;
a) Yapılan muayene sonucunda, sayacın doğru çalıştığının tespit edilmesi halinde mua-

yene giderleri müracaat sahibine aittir.
b) Sayacın hatalı çalıştığının tespit edilmesi halinde ise bu ücretler kullanıcıya aittir.

Muayene sonucunda sayacın tamir, bakım, ayar gibi işlemlere tabi tutulması veya değişmesi
gerekirse bu masraflar yine kullanıcı tarafından karşılanır.

(9) Servis tarafından yapılan şikâyet muayenesinde; herhangi bir tamir, bakım, ayar ge-
rektirmeyen durumlarda alınacak muayene ve damgalama ücreti 8/2/1989 tarihli ve 20074 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama
Ücret Yönetmeliğinde belirtilen muayene ve damgalama ücretinden fazla olamaz.

Stok muayenesi
MADDE 11 – (1) Stok muayenesi, ilk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp

depo, atölye, imal ve satış yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde
bulundurulan sayaçların periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene
şeklidir.

(2) Stok muayenesi servisler tarafından yapılır.
(3) Stok muayenesi 8 inci madde hükümlerine göre yapılır.
(4) Stok muayenesinin yaptırılmasından, sayacı stokta bulunduran sorumludur.
(5) Muayene ve damgalama ücreti, sayacı stokta bulunduran tarafından ödenir.
Servisler tarafından kullanılacak damgalar
MADDE 12 – (1) Servislerce yapılacak muayenelerde kullanılacak tüm damgalar gü-

venilir ve izlenebilir olmalıdır. Sitikır veya hologram etiket olarak kullanılacak damgalar, ken-
diliğinden yapışma özelliğine sahip, tahrip edilmeden kaldırılamayacak ve periyodik muayene
süresince özelliğini kaybetmeyecek nitelikte olmalıdır. Kurşun damgalar, Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı Darphane Matbaası Genel Müdürlüğünde yaptırılır. Kullanılacak damgaların yap-
tırılması, güvenliği ve izlenebilirliğinden servisler sorumludur. Damgalar yaptırılmadan önce
Bakanlığa müracaat edilerek izin alınması ve kaydettirilmesi gerekir.

(2) Servisler tarafından kullanılacak damgada; servis tarafından belirlenen servisi tanı-
tıcı işaret/logo, servisin kodu, damganın yapıldığı yılın son iki rakamı ve muayeneyi yapan
personele ait kodlamaların bulunması gerekir.

(3) Damga, tip onayına esas damga planında belirtilen ve sayacın ayarlarına müdahale
edilebilecek noktalarına uygulanır.
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Muayene ve damgalama ücreti
MADDE 13 – (1) Sayaçlar için muayene ve damgalama ücreti 50 TL’dir.
(2) Sayaçların muayene ve damgalama işlemlerinden alınacak ücretler Ölçü ve Ölçü

Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği ile Bakanlıkça her yıl ye-
niden belirlenir ve bu Yönetmelikte belirlenen miktar ve esaslara göre muayene ve damgalama
ücreti alınır.

Mücbir sebepler
MADDE 14 – (1) Sayacın periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz ko-

nusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek yangın, deprem, sel gibi mücbir sebeplerin ortaya
çıkması durumunda bu işlemler Bakan onayı ile ertelenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Servis Kriterleri, Müracaat ile ilgili İşlemler, Sorumluluklar ve Denetim

Servis kriterleri
MADDE 15 – (1) Servisler aşağıdaki kriterleri sağlar:
a) Servis, en az 30 m2 kapalı alana, tabii veya cebri havalandırma sistemine sahip ol-

malıdır ve yeterince aydınlatılır.
b) İş yeri zemini, kolay temizlenebilen ve yanmaya karşı dayanıklı malzemeden yapıl-

mış ve statik elektriklenmeye karşı önlem alınır.
c) Serviste personel yetki belgesi almış en az bir elemanın çalışması zorunludur. Servis

yetkilisi ve yetki belgeli kişi aynı kişi olabilir.
ç) Serviste muayenesi yapılacak sayaçlara uygun, izlenebilirliği sağlanmış yeterli etalon

ve ekipman bulundurulur. Etalon ve ekipmanların kalibrasyon süreleri en fazla 3 yıldır. Söz
konusu etalon ve ekipmanların kalibrasyonlarının akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılmış
olması gerekir.

d) Servislerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından “TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk
Değerlendirmesi-Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar” standardına
göre akredite edilmiş olması gerekir.

(2) Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri servis olamaz.
(3) Birinci fıkradaki şartları sağlayan servislerin yeterlilik incelemesi ve periyodik de-

netimleri bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından yapılır.
Müracaat
MADDE 16 – (1) Servis hizmetleri yetki belgesi talebinde bulunanlar, aşağıda belirtilen

bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat eder:
a) Servisin güncel adresini gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı ile birlikte ticaret sicil numarası, MERSİS
numarası ve vergi numarasına ilişkin beyanı.

b) Servisin iletişim bilgileri.
c) Serviste, Bakanlıktan alınacak personel yetki belgesine sahip en az bir kişinin çalış-

tırılacağına dair beyan.
ç) Servis hizmeti verilecek sayaçların muayene işlemlerinde kullanılacak etalon ve ekip-

manlara ait kalibrasyon sertifikaları.
d) 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen servis tarafından kullanılacak damgaya

ait ölçeklendirilmiş çizim ve kodlamalar.
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e) Servisin, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre Türk Akreditasyon
Kurumu tarafından akredite edildiğini gösteren belgenin numarası ile tarihine ilişkin beyanı.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri ta-
banından sorgulama yapılarak Genel Müdürlükçe doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı
durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.

Müracaatın değerlendirilmesi, onay ve belgelendirme
MADDE 17 – (1) Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar 16 ncı maddede istenilen bilgi

ve belgelerin tamam olması halinde, yerinde yapılacak inceleme sonucunda değerlendirilir. Ya-
pılan değerlendirme neticesinde müracaatın bu Yönetmeliğe uygunluğunun tespiti halinde, iki
adet servis hizmetleri yetki belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgelerden biri ilgiliye verilir, di-
ğeri de Genel Müdürlükte muhafaza edilir.

(2) Müracaat, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmazsa eksiklikler müracaat sa-
hibine bildirilir. Eksikliklerin tamamlanmasını müteakip yeniden müracaat edilmesi gerekir.

Belgenin geçerliliği ve vizesi
MADDE 18 – (1) Genel Müdürlükçe verilen servis hizmetleri yetki belgesinin geçer-

lilik süresi veriliş tarihinden itibaren üç yıldır. Belgenin üç yıllık sürelerle vize ettirilmesi ge-
rekir. Vize işlemleri Genel Müdürlük tarafından yapılır. İlk vize işleminde belge veriliş tarihi,
sonraki vizelerde ise en son vize tarihi esas alınır. Vize işlemleri, belgelerin ilk verilişindeki
şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek yapılır.

(2) Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir. Geçersiz duruma düşen belgeler, vizesi
yapılmasını müteakip tekrar geçerli hale gelir. Bu sürenin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde
vize müracaatı yapılmayan belgeler iptal edilir. Belgenin geçersiz olduğu sürede, servis tara-
fından herhangi bir sayacın tamir, ayar, bakım, muayene ve damgası yapılamaz.

Servislerin sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Servisler, muayene ettikleri sayaçlarla ilgili bilgilerin kaydedileceği,

iş yerine ait ve bağlı bulunduğu il müdürlüğüne tasdik ettirilen bir defter tutmak ve bu defteri
denetimlerde ibraz etmek zorundadır. Deftere kullanıcının adı, adresi, sayacın seri numarası,
türü/sınıfı, markası, modeli/tipi, üretim yılı ile muayene ve/veya tamirin yapıldığı tarih ve yapan
kişinin adı kaydedilir.

(2) Servisler, muayene ettikleri sayaçlara ilişkin bu maddenin birinci fıkrasındaki bil-
gileri takip eden yılın ocak ayının en geç on beşine kadar il müdürlüğüne yazılı ve elektronik
ortamda göndermek zorundadır.

(3) Servisler, sahip oldukları servis hizmetleri yetki belgesi ile çalıştırdığı teknik per-
sonele ait personel yetki belgesinin vizesini süresi içerisinde yaptırmak zorundadır.

(4) Servis hizmetleri yetki belgesi veya personel yetki belgesi ile ilgili bilgi ve belge-
lerde değişiklik olması veya iş yerinin kapanması/taşınması veya yetki belgeli kişinin çalıştığı
servisten ayrılması halinde durum, en geç bir ay içerisinde ilgili servis tarafından belgeyi dü-
zenleyen Genel Müdürlük/il müdürlüğüne bildirilir. Bu değişiklikler bildirilmediği takdirde
servis hizmetleri yetki belgesi 3 ay süre ile askıya alınır. Bu süre dolduğunda tekrar belge ta-
lebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Süresi içerisinde bildi-
rimde bulunanlar için, değişiklikler yeniden belge düzenlenmesini gerektiriyorsa bu Yönetmelik
hükümleri göz önünde bulundurularak yeniden belge düzenlenir.
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(5) Serviste, Bakanlıkça belirlenen muayene ve damgalama ücret tarifesi ile servis hiz-
metleri yetki belgesi ve serviste çalışan teknik personele ait personel yetki belgesi, müşterinin
görebileceği bir yerde asılı bulundurulur.

(6) Servisler, Genel Müdürlüğe ve il müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgeleri gerçeğe
uygun ve eksiksiz olarak vermek, incelemelerde/denetimlerde yardımcı olmak ve doğru be-
yanda bulunmakla yükümlüdür. Servisin doğru beyanda bulunmadığının sonradan ortaya çık-
ması durumunda, verilen belgeler iptal edilir ve servisler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulur.

(7) Servisler periyodik muayene müracaatını aldıkları sayaçların muayenelerini o yıl
içerisinde yapmak zorundadır.

(8) Servisler şikâyet muayenesi müracaatını aldıkları sayaçların muayenelerini sayaç
servise getirildikten sonra 15 iş günü içerisinde yapmak zorundadır.

Belgenin iptali
MADDE 20 – (1) Servis hizmetleri yetki belgesinin verilmesine esas teşkil eden şart-

ların ihlal edilmesi veya mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde, ilgili yazılı olarak
uyarılır. Düzeltilebilecek aykırılıklar için üç aya kadar süre verilir. Bu süre içerisinde servis
hizmetleri yetki belgesi askıya alınır.

(2) Servis hizmetleri yetki belgesine sahip kişinin belge kapsamındaki işlemlerinde suç
şüphesi bulunması halinde bu durum derhal adli makamlara bildirilir. Soruşturma ve kovuş-
turma süresince belge askıya alınır.

(3) Belgesi askıya alınan kişiye, bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar
için eksikliklerini tamamlayana kadar; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlar için
ise soruşturma ve kovuşturma sonuçlanıncaya kadar yeni bir servis hizmetleri yetki belgesi ve-
rilmez. Bu süreler içerisinde servis tarafından hiçbir tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama
işlemi yapılamaz.

(4) Birinci fıkrada tespit edilen durumlar için verilen süre içerisinde eksikliklerini ta-
mamlayarak Genel Müdürlüğe müracaat etmeyenlerin veya herhangi bir aykırılığı bir yıl içe-
risinde üç kez tekrarlayanların servis hizmetleri yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler,
iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra
tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge ip-
talinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar
belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(5) Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararın belge sahibi aleyhine kesin-
leşmesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler beş yıl süreyle belge tale-
binde bulunamaz. Beş yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatı ilk
müracaat olarak değerlendirilir. Kararın belge sahibi lehine sonuçlanması halinde, kararın Genel
Müdürlüğe ulaşmasını müteakip askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

Denetim
MADDE 21 – (1) Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü, bu Yönetmelik hükümlerinin

yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla; yılda en az bir kez servisleri denetler.
(2) Servis; denetimde bulunan kişilere uygun çalışma ortamını sağlamak, gerekli bilgi

ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek, incelemelere yardımcı olmak ve doğru
beyanda bulunmakla yükümlüdür.
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(3) Yapılan denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgili mevzuata aykırı bir
durumun tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Yetki Belgesiyle İlgili İşlemler

Personel yetki belgesi alacak kişilerde aranan kriterler
MADDE 22 – (1) Personel yetki belgesi alacak kişilerin, liselerin veya yüksekokulların

veya üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olması gerekir.
(2) Personel yetki belgesi talebinde bulunan kişilerin; ısı sayacı ile ilgili yurt içi veya

yurt dışında faaliyet gösteren imalatçılarda, konu ile ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşla-
rında, muayene ve deney laboratuvarlarında veya bu konuda hizmet veren servislerde en az iki
ay süre ile teorik ve pratik eğitim aldıklarına dair eğitim sertifikasına sahip olmaları gerekir.

Müracaat
MADDE 23 – (1) Personel yetki belgesi talebinde bulunan kişiler, aşağıda belirtilen

bilgi ve belgelerle birlikte servisin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat eder:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Belge talebinde bulunanların; liselerin veya yüksekokulların veya üniversitelerin

teknik eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplo-
manın tarihi ve sayısını içeren beyanı.

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş iki adet vesikalık renkli fotoğraf.
ç) 22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir

imzalı ve kaşeli eğitim sertifikası veya sertifikanın il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI
GİBİDİR” onaylı fotokopisi.

d) Müracaat sahibinin, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına
hüküm giymediğine yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, hileli iflas, ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya vergi
kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

e) Servis kendi adına kayıtlı ise servis hizmetleri yetki belgesinin tarih ve numarasını
içeren beyanı, servis kendi adına kayıtlı değilse çalışacağı servise ait servis hizmetleri yetki
belgesinin tarih ve numarasını içeren beyanı.

(2) İstenilen belgelerin yabancı dilde olması durumunda bu belgelerin yeminli tercüme
bürolarından yaptırılmış Türkçe tercümeleri ibraz edilir.

(3) Bu maddeyle istenilen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi halinde “ASLI GİBİDİR”
kaşesiyle onaylanmak kaydıyla fotokopileri veya suretleri de kabul edilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri ta-
banından sorgulama yapılarak il müdürlüğünce doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı du-
rumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.

Belgenin düzenlenmesi ve geçerlilik süresi
MADDE 24 – (1) 23 üncü maddede belirtilen bilgi ve belgelerin uygun görülmesi ha-

linde iki adet personel yetki belgesi düzenlenir. Belgelerden biri il müdürlüğünde muhafaza
edilir, diğeri ise ilgiliye verilir.

(2) İl müdürlüğü düzenlediği personel yetki belgelerine ilişkin Bakanlığa 15 gün içeri-
sinde bilgi verir.
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(3) Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren üç yıldır. Belgenin üç yıllık sü-
relerle vize ettirilmesi gerekir. İlk vize işleminde belge veriliş tarihi, sonraki vizelerde ise en
son vize tarihi esas alınır. Vizesi yapılmayan belgeler geçersizdir. Vize süresi dolan personel
işlem yapamaz. Bu sürenin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde vize müracaatı yapılmayan
belgeler iptal edilir. Yeniden belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak de-
ğerlendirilir.

(4) Personel yetki belgesine sahip bir kişinin çalıştığı servisi değiştirmesi durumunda,
belgesi geçersiz sayılır. Yeniden belge düzenlenmesi halinde söz konusu belge, ilk verilişteki
mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenir.

(5) Personel yetki belgesine sahip kişi; sayaçların tamiri, bakımı, ayarı, muayene ve
damgasını bu mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.

Belgenin iptali
MADDE 25 – (1) Personel yetki belgesinin verilmesine esas teşkil eden şartların ihlal

edilmesi veya mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde ilgili yazılı olarak uyarılır,
düzeltilebilecek aykırılığın giderilmesi için üç aya kadar süre verilir. Bu süre içerisinde, yetki
belgesi askıya alınır.

(2) Personel yetki belgesine sahip kişinin belge kapsamındaki işlemlerinde suç şüphesi
bulunması halinde bu durum derhal adli makamlara bildirilir. Soruşturma ve kovuşturma sü-
resince belgesi askıya alınır.

(3) Belgesi askıya alınan kişiye, bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar
için eksikliklerini tamamlayana kadar; ikinci fıkrada belirtilen durumlar için ise soruşturma ve
kovuşturma sonuçlanıncaya kadar yeni bir yetki belgesi verilmez. Bu süre içerisinde belge sa-
hibi tarafından hiçbir sayacın tamiri, bakımı, ayarı, muayene ve damgalama işlemi yapılamaz.

(4) Birinci fıkrada tespit edilen durumlar için verilen süre içerisinde eksikliklerini ta-
mamlayarak İl Müdürlüğüne müracaat etmeyenlerin belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler,
iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra
tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge ip-
talinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar
belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(5) Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararın belge sahibi aleyhine kesin-
leşmesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler beş yıl süreyle belge tale-
binde bulunamaz. Beş yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatı ilk
müracaat olarak değerlendirilir. Kararın belge sahibi lehine sonuçlanması halinde kararın İl
Müdürlüğüne ulaşmasını müteakip askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sayaçlardan;
a) 1/1/2009 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için Tip Onay Belgesi şartı

aranmaz.
b) 1/1/2009 tarihinden itibaren piyasaya arz edilmiş olanların 29/06/2016 tarihli ve

29757 sayılı Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’ne uygun olarak piyasaya arz edilmiş
olması gerekmektedir.
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Tip onay belgesi şartı olmayan sayaçların periyodik muayeneleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen

sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, 2019 yılı Şubat ayı
sonuna kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2019 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yap-
tırmaları zorunludur.

(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2019 tarihine kadar
periyodik muayenesini yaptırmayan kullanıcılar hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kul-
lanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.

(3) Servis, periyodik muayene müracaatı yapılan sayaç için, üç nüsha damga planı ha-
zırlar ve muayene sonucunda uygun bulunan sayacı bu damga planına göre damgalar. Söz ko-
nusu damga planı üzerinde servisin kaşe ve imzası bulunmak zorundadır. Servis, düzenlemiş
olduğu damga planının bir nüshasını bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne, bir nüshasını müracaat
sahibine verir. Bir nüshası da serviste muhafaza edilir.

Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilen sayaçların muayeneleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen

sayaçların periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların 2019 yılı Şubat ayı
sonuna kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2019 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yap-
tırmaları zorunludur.

(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2019 tarihine kadar
muayeneyi yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fii-
linden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.

Türk Standardları Enstitüsü uygunluk raporu
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl

içerisinde, servis olabilmek için müracaat edenlerden 15 inci maddenin (d) fıkrasında belirtilen
Akreditasyon Belgesi şartı aranmaz. Ancak, bu kişi ve kuruluşların müracaat esnasında aynı
standardın; “6.1 personel, 6.2 tesisler ve donanım, 7.1 muayene yöntemleri ve prosedürler, 7.2
muayene öğeleri ve numunelerinin yönetimi, 7.3 muayene kayıtları, 7.4 muayene raporları ve
muayene sertifikaları” maddelerine uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü tarafından
düzenlenmiş Raporu Bakanlığa ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu Rapora istinaden yetkilendi-
rilen servislerin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Akreditasyon
Sertifikasını alarak Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 2 yıl sonra servis olabilmek için müra-
caat edeceklerin, 15 inci maddenin (d) fıkrasında belirtilen Akreditasyon Sertifikası ile müracaat
etmeleri zorunludur.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 5 inci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 14 üncü maddeleri ve 7 nci maddenin dör-

düncü fıkrası ile geçici 1 inci maddesi ve geçici 2 nci maddesi 1/1/2019 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN YERİNDE MUAYENE GİDERLERİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ölçü ve ölçü aletlerinin bulundukları yerlerde

yapılacak muayeneleri için alınacak yerinde muayene gideri ücretleri ile bu ücretlerin kulla-

nılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler

ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin il müdürlükleri tarafından yerinde

yapılan muayeneleri için alınacak yerinde muayene gideri ücretleri ile bu ücretlerin kullanıl-

masına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Ka-

nununun 19 uncu ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Harcama yetkilisi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürünü,

c) İl müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

ç) Kanun: 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

d) Muhasebe birimi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerini,

e) Muhasebe yetkilisi: Defterdarlık Muhasebe Müdürünü,

f) Taşıma ücretleri: Muayenede kullanılacak olan araç, gereç ve etalonların nakli için

katlanılan hizmet alımı giderleri ile Bakanlığa ait muayene taşıtlarının yakıt, bakım, onarım

ve sigortalama giderlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerinde Muayene Gideri Ücretlerine İlişkin İşlemler

Ücretlerin tespiti

MADDE 5 – (1) Kanun kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin yerinde muayene

gideri ücretleri, istekte bulunanlar tarafından karşılanır.

(2) Yerinde muayene gideri ücretleri her yıl Bakanlıkça belirlenir.
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(3) Bakanlıkça belirlenen ücretler tüm il müdürlüklerine bildirilir. Ayrıca Bakanlık in-

ternet sitesinde yayınlanır.

(4) Yerinde muayene gideri ücreti; ilk, periyodik ve stok muayeneleri için alınır.

(5) Aynı adreste birden çok ölçü ve ölçü aletinin yerinde muayenesinin talep edilmesi

durumunda ölçü aletlerinin sayısına bakılmaksızın tek bir yerinde muayene gideri ücreti alınır.

Ücret alınmayacak haller

MADDE 6 – (1) Ani ve şikâyet üzerine yapılacak muayenelerde, yerinde muayene gi-

deri ücreti alınmaz.

(2) Bakanlık tarafından yetkilendirilen belediyelerin Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Me-

murlukları tarafından yapılan muayeneler için yerinde muayene gideri ücreti alınmaz.

(3) İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen yetki belgeleri, iş yeri uygunluk belgeleri,

sicil ve muayene kartları için yerinde muayene gideri ücreti alınmaz.

Ücretlerin tahsili ve kullanılması

MADDE 7 – (1) İl müdürlüklerine ilk, periyodik ve stok muayene başvurusunda bulu-

nulması durumunda, muayene müracaatında bulunan ilgililer 5 inci maddenin birinci fıkrasına

istinaden aynı maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ücretleri ilgili muhasebe birimlerine

yatırır. İlgililerin ücretlerin yatırıldığına dair makbuzu müracaatları esnasında il müdürlüklerine

ibraz etmeleri gerekir. Söz konusu makbuzların ilgililerin kimlik numarası, işletme adı ve/veya

ticaret unvanı bilgileri ile yerinde muayene gideri ücreti için yatırıldığına dair açıklamayı içer-

mesi gerekmektedir.

(2) Söz konusu ücretler ilgili muhasebe birimince 333-Emanetler hesabının altında açı-

lan bir yardımcı hesapta izlenir.

(3) Emanet hesabından, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre ta-

hakkuk ettirilecek yolluklar ile yerinde muayene için katlanılan taşıma ücretleri ödenir.

(4) Emanet hesaptan yapılacak harcamalarda muhasebeleştirme belgesine 10/12/2003

tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi hükümle-

rine dayanılarak hazırlanan 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Merkezi Yö-

netim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen kanıtlayıcı belgeler bağlanır.

(5) Emanet hesabında toplanan ücretlerden harcanmayarak ilgilisine iade edilemeyen

tutarlar, takip eden yılın yerinde muayene giderlerini aksatmamak için henüz muayenesi ya-

pılmamışlara ait tutarlar hariç olmak üzere her yılın sonunda bütçeye gelir kaydedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının

önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin ko-

runması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik

gerçek veya tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının de-

netimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği

Kanununa göre yükümlü ve sorumlu tutulan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10/B ve 28 inci maddeleri ile

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Denetim dosyası: Denetime ilişkin tüm bilgi, belge, rapor ve tutanakların yer aldığı

dosyayı,

c) Denetim personeli: Genel Müdürlük tarafından denetim yapmakla görevlendirilen

personeli,

ç) Denetim raporu: Denetim personelinin, denetim yapılmasını müteakip, tespitlerini

ve denetim hakkındaki görüşlerini içeren raporu,

d) Genel Müdürlük: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü,

e) İdari yaptırım karar tutanağı: Denetim sonucu alınan yaptırım kararlarının bildiril-

mesine yönelik olarak düzenlenen tutanağı,

f) İlgili mevzuat: 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve anılan Kanuna dayanılarak

çıkarılan alt düzenlemeleri,

g) Kanun: 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu,

ğ) Kurul: Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunu,

h) Tutanak: Denetim personelinin denetim yaptığı iş ile ilgili tespitlerini belgelendirmek

amacıyla hazırlanan ve imzalanan belgeyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifadeler ilgili mevzuatındaki anlam ve kapsama sa-

hiptir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Denetimlere İlişkin Genel Usul ve Esaslar

Denetim
MADDE 5 – (1) Denetim, Kanun kapsamında yükümlü ve sorumlu olan gerçek veya

tüzel kişilerin faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine ve Kurul kararlarına uygunluğunun
Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen denetim personeli tarafından incelenmesi, izlenmesi
ve bunun sonucunda aykırılıkların tespit edilmesi durumunda Kanunda öngörülen yaptırımların
uygulanması suretiyle yapılan çalışmalardır.

Denetlenen gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler;
a) Denetim personelinin yapacağı denetime izin vermekle ve personelin çalışmasına

elverişli bir mekan sağlamakla,
b) Denetim personelinin denetim konusu ile ilgili gerekli gördüğü her türlü bilgi ve bel-

geye öngörülen sürede ve eksiksiz olarak erişimini sağlamakla,
c) İstenildiğinde yazılı bilgi vermekle ve düzenlenen tutanakları 13 üncü maddenin bi-

rinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen esaslara göre imzalamakla,
yükümlüdür.
(2) Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler hariç olmak üzere,

gizlilik gerekçesiyle denetim konusu ile ilgili bilgi ve belgeleri vermekten imtina edemez.
Denetim personelinin yetkileri
MADDE 7 – (1) Denetim personeli;
a) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca görev alanına giren konularda denetim yapmaya,
b) Denetlemekle görevlendirildiği gerçek veya tüzel kişilerin denetime konu olan her

türlü bilgi ve belgelerini istemeye, incelemeye ve bunların onaylı suretlerini almaya,
c) Denetlemekle görevlendirildiği gerçek veya tüzel kişilerin denetime konu olan her

türlü ekipmanını incelemeye,
ç) Tutanak ve denetim raporu düzenlemeye,
d) İhtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan

denetime ilişkin bilgi ve belge istemeye,
e) Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen idari yaptırımların uygulanacağını gerçek

veya tüzel kişiye bildirmeye,
yetkilidir.
Denetim personelinin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Denetim personeli;
a) Göreve başlamadan önce Genel Müdürlük personeli olduğuna dair kimlik belgesi ve

görevlendirme yazısıyla kendisini denetlenen gerçek veya tüzel kişilere tanıtarak denetime baş-
lamakla,

b) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından incelenmek üzere verilen defter ve belgeleri iş-
lerinin gerektirdiği süre içerisinde olduğu gibi muhafaza ederek, işin bitiminde iade etmekle,

c) Denetim faaliyeti dolayısıyla edindiği gizlilik taşıyan bilgileri, kanunen yetkili kılı-
nanlardan başkasına açıklamamak ve doğrudan veya dolaylı şekilde kendi yararına kullanma-
makla,

yükümlüdür.
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Denetimde uyulacak ilkeler

MADDE 9 – (1) Denetim personeli, 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yö-

netmelikte belirtilen denetim görevlilerine ilişkin etik davranış ilkelerine uymalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetimlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Denetimlerin yürütülmesi

MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük, Kanun kapsamında yükümlü ve/veya sorumlu olan

gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerini kendi personeli ile denetime tabi tutar. İhtiyaç duyul-

ması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konu ile ilgili personel görevlendirilmesi

talebinde bulunulabilir.

Denetimlerin usulü

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, düzenli olarak yürüttüğü izleme çalışmaları kap-

samında ve/veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine bilgi ve belge üzerinden

ve/veya yerinde denetim yapılmasına karar verir. Kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler-

den isimsiz, imzasız veya adres belirtilmemiş olanlar ile kapsam olarak denetim yapılması için

yeterli olmayanları işleme koymayabilir.

Denetimin bilgi, belge ve izleme çalışmaları kapsamında yapılması

MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük, düzenli olarak yürüttüğü izleme çalışmaları kap-

samında ve/veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine bilgi ve belge üzerinden

denetim yapar. Bu durumda;

a) Mevzuata aykırı faaliyet ve işlemleri tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler, Kanunun

10 uncu maddesinde verilen süre içerisinde aykırılıkların giderilmesi için resmi yazı ile ihtar

edilir.

b) İhtar edilen ilgili gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri izlemeye devam edilir. Ya-

pılan ihtar üzerine aykırılığın Kanunda verilen süre içerisinde giderilmiş olması halinde denetim

dosyası Genel Müdürlük onayına sunulur, hakkında denetim yapılan ilgilisine sonucu bildiri-

lerek denetim sonlandırılır. Denetim sonlandırılmadan önce, aykırılıkların giderildiğinin teyidi

için bilgi ve belge üzerinden veya yerinde tespit yapılabilir.

c) Verilen süre içerisinde mevzuat hükümlerine aykırılığın gerçek veya tüzel kişiler ta-

rafından giderilmemesi halinde, Kanunun 10 uncu maddesinde belirlenmiş yaptırımlar uygu-

lanır.

ç) Yaptırımların uygulanmasına ilişkin İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek, de-

netim dosyası ile birlikte Genel Müdürlük onayına sunulur. Onaylanan İdari Yaptırım Karar

Tutanağı ilgilisine tebliğ edilir.

d) İdari yaptırım kararlarının tebliğine, idari para cezalarının tahsiline, itirazlara ve sü-

relere ilişkin 14 üncü, 15 inci ve 17 nci maddelerde yer alan hükümler uygulanır.

e) Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanan gerçek veya

tüzel kişiler tarafından aynı fiilin idarî para cezası uygulanmasını takip eden bir yıl içerisinde

tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki kat artırılarak uygulanır.
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Denetimlerin yerinde yapılması
MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük, düzenli olarak yürüttüğü izleme çalışmaları kap-

samında ve/veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine yerinde denetim yapar.
Bu durumda;

a) Denetimler, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen denetim konusu ile ilgili
bilgi ve tecrübeye sahip en az üç denetim personeli vasıtasıyla yürütülür. Personel görevlendi-
rilmesi ile ilgili hususlarda 10 uncu madde uygulanır.

b) Denetim personeli, denetimin niteliğine göre gerçek veya tüzel kişi ile irtibata geçe-
bilir. İrtibata geçilmesi durumunda denetim personeli, denetimin konusu, yeri ve muhtemel ta-
rihi hususlarında önceden bildirimde bulunabilir.

c) Denetim personeli tarafından denetim sonunda tespitlerini içeren tutanak en az iki
nüsha hazırlanarak denetim personeli ve denetlenen gerçek veya tüzel kişi yetkilisi tarafından
imzalanır. Denetlenen gerçek veya tüzel kişi yetkilisi, tutanakta katılmadığı hususlara şerh dü-
şebilir. Tutanakların düzenlenmesi sırasında gerçek veya tüzel kişinin veya vekilinin tutanağı
imzalamaktan imtina etmesi durumunda, düzenlenen tutanak denetim personeli tarafından im-
zalanarak bir sureti ilgiliye verilir. Bu tutanakta belirtilen hususlar ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır.
Ancak, ilgilinin sureti almaktan imtina etmesi durumunda tutanak, 14 üncü maddenin birinci
fıkrasına göre tebliğ edilir. Tutanakların düzenlenmesi sırasında herhangi bir ilgili bulunmaması
durumunda da tutanak, 14 üncü maddenin birinci fıkrasına göre tebliğ edilir.

ç) Denetim personeli tarafından, yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bilgi ve
belgeler ile düzenlenen tutanak da dikkate alınarak hazırlanan denetim raporunu içeren denetim
dosyası Genel Müdürlük onayına sunulur.

d) Herhangi bir aykırılık tespit edilmemesi durumunda, hakkında denetim yapılan ilgi-
lisine sonucu bildirilerek denetim sonlandırılır.

e) Mevzuata aykırı faaliyet ve işlemleri tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler, Kanunun
10 uncu maddesinde verilen süre içerisinde aykırılıkların giderilmesi için resmi yazı ile ihtar
edilir. Ayrıca hazırlanan denetim raporunun bir sureti, ilgili gerçek veya tüzel kişiye gönderilir.

f) İhtar edilen ilgili gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri izlemeye devam edilir. Ya-
pılan ihtar üzerine aykırılığın Kanunda verilen süre içerisinde giderilmiş olması halinde denetim
dosyası Genel Müdürlük onayına sunulur, hakkında denetim yapılan ilgilisine sonucu bildiri-
lerek denetim sonlandırılır. Denetim sonlandırılmadan önce, aykırılıkların giderildiğinin teyidi
için bilgi ve belge üzerinden veya yerinde tespit yapılabilir.

g) Verilen süre içerisinde mevzuat hükümlerine aykırılığın gerçek veya tüzel kişiler ta-
rafından giderilmemesi halinde, Kanunun 10 uncu maddesinde belirlenmiş yaptırımlar uygu-
lanır.

ğ) Yaptırımların uygulanmasına ilişkin İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek, de-
netim dosyası ile birlikte Genel Müdürlük onayına sunulur. Onaylanan İdari Yaptırım Karar
Tutanağı ilgilisine tebliğ edilir.

h) İdari yaptırım kararlarının tebliğine, idari para cezalarının tahsiline, itirazlara ve sü-
relere ilişkin 14 üncü, 15 inci ve 17 nci maddelerde yer alan hükümler uygulanır.

ı) Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanan gerçek veya
tüzel kişiler tarafından aynı fiilin idarî para cezası uygulanmasını takip eden bir yıl içerisinde
tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki kat artırılarak uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tebligata, Para Cezalarının Tahsiline ve Kararlara İtiraza Yönelik Usul ve Esaslar

Kararların tebliği ve idari para cezalarının tahsili

MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük tarafından verilen idari yaptırım kararı, hakkında

denetim yapılan gerçek veya tüzel kişiye 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü-

kümlerine göre tebliğ edilir.

(2) Uygulanan idari para cezaları, tebliğinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde merkez mu-

hasebe birimine, mal müdürlüklerine veya defterdarlık muhasebe müdürlüklerine gerçek veya

tüzel kişiler tarafından ödenir.

(3) İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden cezanın dörtte

üçü tahsil edilir.

(4) Kesinleşen ve süresinde ödenmeyen idari para cezalarının 21/7/1953 tarihli ve 6183

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi

için İdari Yaptırım Karar Tutanağı ve tebliğ alındısı Genel Müdürlükçe ilgili vergi dairesine

gönderilir.

Başvuru yolu

MADDE 15 – (1) Genel Müdürlük tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin idari

yaptırım kararları hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hü-

kümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgilerin gizliliği

MADDE 16 – (1) Denetim personeli, denetim dolayısıyla öğrendikleri ticari sır mahi-

yetindeki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Buna aykırı hareket edilmesi halinde, Kanunun

10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Genel Müdürlük tarafından kamuya açıklanması uygun görülen kararlar, ilgili tarafın

ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekilde kamuya duyurulur.

Sürelerin başlama tarihi

MADDE 17 – (1) Süreler, Genel Müdürlük kararlarının gerçek veya tüzel kişiye tebliğ

tarihini izleyen günden itibaren başlar.

İlgili makamlara bildirim

MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük, resen ya da yapılmakta olan denetimlerin herhangi

bir safhasında elde edilen bulgular neticesinde, mevzuat hükümlerine açıkça aykırılık ve enerji

verimliliği faaliyetlerini etkileyebilecek hususlar tespit etmesi halinde, ilgili makamlara bildirim

yapar.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI

YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetme-

liğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2018 yılına ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hü-

kümleri 2018 yılı için uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal

Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici mad-

de eklenmiştir.

“Süresinde vize ettirilmeyen sertifikalar

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Süresinde vize ettirilmeyen ve geçerliliğini kaybeden serti-

fikaların sahipleri, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl

içinde, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonraki bir yıl da dâhil ol-

mak üzere, başvuru tarihinden en fazla üç yıl öncesine kadar tarımsal konularda iki eğitime

katıldıklarına dair katılım belgelerini ibraz ettikleri takdirde sertifikaları vize edilir. Bu şekilde

vize edilen sertifikalarda, sertifikanın veriliş tarihi olarak vize tarihi esas alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/4/2014 28973

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/6/2015 29379
2- 22/9/2016 29835
3- 14/9/2017 30180
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Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN 

EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/9/2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü mad-

desinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş; aynı fıkranın (e) bendi ile (i) bendinde yer

alan “, müdür başyardımcısı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“j) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten bittiği tarihe kadar geçen süreyi,”

“k) Proje: Yurt içinde ve yurt dışındaki yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği anlaşmaları

çerçevesinde eğitim kurumunda belirli bir süre içerisinde yürütülecek olan akademik, meslekî,

sosyal, sanatsal ve kültürel alanlarda kaliteyi artırmak amacıyla okul müdürlüğü il müdürlüğü,

ilçe milli eğitim müdürlüğü veya ilgili genel müdürlük tarafından teklif edilen çalışmaları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Proje okulu belirleme komisyonu; Müsteşar ya da Müsteşarın uygun göreceği bir

müsteşar yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürü ve eğitim kurumunun

bağlı bulunduğu genel müdürden, ihtiyaç duyulması halinde eğitim kurumunun bağlı bulun-

duğu ilin millî eğitim müdürü ve projenin niteliğine göre davet edilecek uzmandan oluşur.”

“(2) Proje okulu belirleme komisyonu, proje okulu olmak üzere başvuru yapan veya

başvurusu teklif edilen eğitim kurumlarından il millî eğitim müdürlüğünce uygun bulunanları

veya ilgili genel müdürlükçe teklif edilenleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirir.

Şartları taşıyan eğitim kurumları arasından proje okulu olması uygun bulunanları eğitim kuru-

munun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe bildirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Bakanlığa bağlı bir eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için;

a) Uygulanacak projelerin niteliğine uygun kendi türünde fizikî alt yapı, donanım, insan

kaynağına sahip olması, akademik, mesleki ve sosyal faaliyetler bakımından bulunduğu yer-

leşim yerindeki diğer okullar arasında ön plana çıkması, 

b) Dezavantajları veya başka bir nedenle beklenen gelişimi sergileyemeyen okullardan

kapsamlı bir gelişim planı hayata geçirmek üzere seçilmiş olması,

c) Bakanlıkça ulusal veya uluslararası düzeyde yeni ya da farklı bir program veya proje

uygulayan veya uygulanması planlanan okul olması,

ç) Kamu kurum/kuruluşları, organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi, ilgili alanda

büyük ölçekli işletme veya sivil toplum kuruluşları ile eğitim yapılan meslek alanına uygun

kendine has uygulamalar ve kapsamlı çalışmalar içeren konularda protokol yapması,  

d) Belirli bir alanda tematik eğitim vermek üzere belirlenen eğitim kurumu olması, 
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e) Bakanlığın kabul ettiği uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca akredite edilmiş

olması,

şartlarından en az birini sağlama şartı aranır. Şartları taşıyan ve proje okulu olmak is-

teyen okulların başvuruları elektronik başvuru formu ile alınır. Başvurular içerisinden il millî

eğitim müdürlüğü ve proje belirleme komisyonunca uygun bulunanlar, proje komisyonunun

teklifi ve Bakanın onayı ile proje okulu olarak belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının ülke genelinde yaygın olmayan Bakanlıkça

belirlenen alanlarına atanacak atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından, birinci fıkranın

(ç) bendi hariç diğer şartlar aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini

taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya

müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(2) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini ta-

şımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili

öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(3) Yönetici görevlendirmelerinde birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan

adaylardan yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara öncelik verilir.

(4) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve

yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az birinin kadın

adaylar arasından görevlendirilmesi esastır. 

(5) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim ku-

rumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.                

(6) Fen lisesi müdürlerinin matematik, fizik, kimya veya biyoloji alan öğretmenleri ara-

sından; güzel sanatlar lisesi müdürlerinin Türk Dili ve Edebiyatı, görsel sanatlar/resim  veya

müzik alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler lisesi müdürlerinin Türk Dili ve Edebiyatı,

tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından; spor lisesi müdür-

lerinin beden eğitimi öğretmenleri arasından; mesleki ve teknik eğitim kurumu müdürlerinin

okulda uygulanan meslek alanları itibarıyla atanabilecek atölye ve laboratuvar öğretmenleri

arasından görevlendirilmesi esastır. 

(7) Eğitim kurumlarına atanacak öğretmenler ile görevlendirilecek yöneticiler bakımın-

dan ulusal veya uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümler saklıdır.”  
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Bu süre, öğretmen temininde güçlük çekilen alanlarda projenin niteliğine göre ilgili Genel

Müdürlüğün teklifi ve Bakan Onayı ile en fazla 2 yıl daha uzatılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hesa-

bında;” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki ikinci ve

üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) Görev süresinin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici görev ve benzeri

nedenlerle fiilen yapılmayan süreler de dâhil edilir.”

“(3) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tama-

mı görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğretmen atamalarına yönelik inhalar 01-31 Mayıs tarihleri arasında İnsan Kay-

nakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Öğretmen atamalarına ilişkin iş ve işlemler, ders yılının

başlama tarihinden önce sonuçlandırılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Yönetici görevlendirmelerine yönelik inhalar; 01-31 Mayıs tarihleri arasında İnsan

Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler,

ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Yöneticiler ve öğretmenler, haklarında yapılan inceleme, soruşturma veya 20 nci

madde kapsamında yapılacak izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, ilgili genel müdürlü-

ğün teklifi üzerine kapsam dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirilir/atanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veya

başyardımcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Mevcut müdür başyardımcıları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müdür başyar-

dımcısı olarak görev yapanların yöneticilikleri, dört yıllık yöneticilik görevlerinin bitiminde

sona erer. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre gör-

evinde başarı gösteren müdür başyardımcılarının görev süresi, istemeleri hâlinde müdür yar-

dımcısı olarak dört yıl daha uzatılabilir.”

“Mevcut öğretmenlerin görev süresi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Proje okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin görev

süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlar.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/9/2016 29818
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanu-

nunun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b),

(ö), (s), (ş), (hh) ve (ıı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (ç) bentleri yürürlükten

kaldırılmış, (i) bendinde yer alan “3/10/2013 tarihli ve 28784” ibaresi “25/11/2014 tarihli ve

29186” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (pp), (rr) ve (ss) bentleri eklenmiştir.

“b) Altyapı tesisi: Madencilik faaliyetleri için zorunlu yol, su, röle istasyonu, haberleş-

me, doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, trafo, bant konveyör, havai hat, asansör, havalan-

dırma bacası, kuyu tesisleri, şantiye alanı, yemekhane, atölye, maden stok alanı, pasa döküm

alanı, maden atığı döküm alanı, verimli toprak depolama alanı, atık barajı, patlayıcı madde ve

müştemilatı deposu ve kantar tesislerini,”

“ö) Hammadde üretim izin belgesi: 3213 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince

genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapı ve inşaat ham-

maddesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu

yatırımları için, ihale sözleşmelerinde hammadde temin sorumluluğunun görevli şirket yüküm-

lülüğüne bırakılması hâlinde hammadde üretim izni sözleşme konusu işte kullanılmak ve proje

süresiyle sınırlı olmak üzere görevli şirkete Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen

belgeyi,”

“s) İşletme izin belgesi: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için ruhsat sahasında belirli

bir alanda, belirli bir süreyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,”

“ş) İşletme ruhsatı: Belirli bir alanda, belirli bir süreyle üretime yönelik hazırlık çalış-

maları ve üretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca

verilen yetki belgesini,”

“hh) İşletme faaliyet raporu: Maden ruhsat sahibince yıllık işletme faaliyetlerinin pro-

jeye uygunluk, üretim, satış tutarı ve miktarı, stok ve bunun gibi bilgiler ile toplam gelir ve ta-

hakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına

verilen belgeyi,”

“ıı) Sertifika: V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için belirli bir alanda, belirli

bir süreyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,”

“pp) Kıstelyevm: Bir günlük kazanç; gün sayısınca kesilen parayı,”

“rr) Rödövansçı: Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla

ruhsat sahiplerinin rödövans sözleşmesi imzaladığı gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile bunların iştiraklerini,”

“ss) Rödövans sözleşmesi: Ruhsat sahalarındaki madenlerin işletilerek değerlendiril-

mesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının

tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin, bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeleri,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sahibi,”

ibaresi “sahibi veya rödövansçı,” ve “ve (e)” ibaresi “, (e) ve (h)” şeklinde değiştirilmiş, aynı

fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiş, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Müra-

caat” ibaresi “Kamu kurum ve kuruluşları hariç müracaat” şeklinde değiştirilmiştir.

“h) Müracaat sahibinin rödövansçı olması durumunda ekinde maden siciline bilgi amaçlı

şerh edilmiş rödövans sözleşmesinin sureti olan Maden İşleri Genel Müdürlüğünün yazısını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Ancak kazı gerektirmeyen maden arama izinlerinde belgelerin tam olması halinde

bölge müdürlüğü müracaat yazısının bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını ve izin süresini

belirterek talep sahibine iade eder. İzin sahibi, izin süresince bu belge ile ruhsat alanında pros-

peksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi kazı gerektirmeyen ma-

den arama faaliyetinde bulunabilir. Aramanın el karotu ile karot alma şeklinde yapılmak isten-

mesi halinde idarece teminat alınmak suretiyle belirlenen sürede ve alanda el karotu ile arama

yapılmasına izin verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer

alan “ruhsat” ibaresi “ruhsat/rödövans” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ancak aynı ruhsat alanı/hammadde üretim izin alanı içinde maden işletme amacıyla

bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce veya sonra Bakanlıkça verilmiş izin alanlarının top-

lamının beş hektara kadar olan kısmı için arazi izin bedeli alınmaz, ek Devlet hakkı alınır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına hammadde üretim amacıyla, hammadde üretim izin belgesine

dayanılarak verilen izinlerde ise ek Devlet hakkı alınmaz.”

“(6) 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı

Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla değişik

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında;

a) 3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ihale

edilecek II. Grup (c) bendi ve IV. Grup maden sahaları, 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası

kapsamında ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına devredilen maden

sahaları, bu kuruluşlar ve bunların bağlı ortaklıkları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tara-

fından ihale edilecek maden sahalarında işletme izin belgesinin düzenlendiği tarihten başlamak

üzere, ilk on yıl süreyle ağaçlandırma bedeli hariç herhangi bir bedel alınmaz.

b) IV. Grup işletme izinli maden ruhsat sahalarının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, te-

nörü, istihdamı, yatırım ve ülke ihtiyaçları dikkate alınarak ara ve uç ürün üretmek şartıyla, bu

ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, on yıl süreyle 6831 sayılı Kanun

kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerin alınıp alınmayacağını belirlemeye Ba-

kanlar Kurulu yetkilidir.
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c) (a) ve (b) bentleri kapsamı dışındaki ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği tarihten

başlamak üzere, ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50’si

alınır. İşletme izinleri 7061 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce düzenlenmiş olan bu

kapsamdaki ruhsatlardan, 7061 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle on yıldan arta

kalan süresi boyunca 6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50’si alınır.

ç) Alınan arazi izin bedelinde her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen

yeniden değerleme oranı nispeti artışı dışında başkaca bir artış yapılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Rödövansçının bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde

belirtilen evrak ile müracaatı halinde o ruhsata dayalı olarak Bakanlıkça verilen izinler bu mad-

denin birinci fıkrasında yer alan şartlarla rödövansçı adına Bakanlıkça devredilebilir. Aksi halde

ruhsat sahibinin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İzin sahibinin,

a) İzin süresinin ruhsat süresinden önce sona ermesi halinde ruhsat ve müracaat evrakı

ile,

b) İzin süresi ile birlikte ruhsat süresinin de sona ermesi halinde yenilenmiş ruhsat ve

müracaat evrakı ile,

c) İzin süresi ile birlikte ruhsat süresinin de sona ermesi ve ilgili kanun hükümlerine

göre yenilenmiş ruhsatı alamaması halinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış ruhsat

hukukunun yürürlükte olduğuna veya temdit işlemlerinin veya işletme ruhsatına geçişle ilgili

işlemlerin devam ettiğine dair belge ile,

ç) İzin sahibinin rödövansçı olması halinde ise bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki

belgeler ile birlikte, ekinde maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmiş rödövans sözleşmesinin

sureti olan Maden İşleri Genel Müdürlüğünün yazısı ile

izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne müracaat etmesi, bir

yıllık arazi izin bedelini ödemesi ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair

onaylı ek taahhüt senedi vermesi halinde bir yıl süreyle, izin, aynı şartlarla devam eder.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında tanınan süre içinde yapılan taleplerin Bakanlıkça so-

nuçlandırılamaması halinde, yıllık arazi izin bedellerini ödemesi ve mevcut taahhüt senedi hü-

kümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi vermesi halinde, izin, Bakanlıkça neti-

celendirilinceye kadar devam eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent

eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ruhsat” ibaresi “izin” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi, bir

yıllık arazi izin bedelini ödediğine dair evrak ve yenilenmiş ruhsat ya da ruhsat hukukunun yü-

rürlükte olduğuna veya temdit işlemlerinin veya işletme ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin de-

vam ettiğine dair belge ile birlikte izin süresi son günü mesai bitimine kadar ilgili bölge mü-

dürlüğüne iznin yenilenmesi talebinde bulunulmaması,”
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“d) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine istinaden

devam eden izinlerde tanınan süre içinde yenilenmiş ruhsat, revize edilmiş rehabilitasyon pro-

jesi ve bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen evrak ile birlikte süre uzatımı için müracaat

edilmemesi,”

“h) İzin sahibinin rödövansçı olması durumunda, maden siciline bilgi amaçlı şerh edil-

miş rödövans sözleşmesi şerhinin kaldırılması,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Teknik raporun, süresinde verilmemesi halinde teminat irat kaydedilir, teknik rapor ve yeni-

lenmiş teminat verilinceye kadar sahada çalışmasına müsaade edilmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağı-

daki cümle eklenmiştir.

“Ancak, Bakanlıkça verilen izin süresinin veya son yıl izin süresinin bir yıldan az olması ha-

linde arazi izin bedeli tespit ve tahsilinde kıstelyevm uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “satış

bilgi formunun” ibaresi “işletme faaliyet raporunun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Ormanlık alanlarda, izin verilen proje dışında tesis ve altyapı tesisi yapılamaz.

İzinli saha içinde yapılacak ilave tesis ve altyapı tesisleri için bu Yönetmelik hükümlerine göre

izin alınması mecburidir. İzinsiz yapılan tesis ve altyapı tesislerine 6831 sayılı Kanun hüküm-

lerine göre orman idaresince el konulur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrala-

rında yer alan “ruhsat” ibareleri “ruhsat/rödövans” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşa-

ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu Yönetmeliğin yayımından önce veya sonra ruhsat sahibi adına verilmiş ve de-

vam eden izinler, rödövansçının talebi halinde o ruhsata dayalı olarak rödövans süresince rö-

dövansçı adına devredilebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“ruhsat” ibaresi “ruhsat/rödövans” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/4/2014 28976
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 19/4/2015 29331
2- 21/1/2017 29955
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE ANA AKSAMLARI TİP ONAY

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demir-

yolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“DEMİRYOLU ARAÇLARI TİP ONAY YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ı), (i), (j),

(l), (o), (p), (r) ve (ş) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (a), (f), (ü) ve (v) bentleri yürür-

lükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Atanmış kuruluş: Demiryolu araçlarının ulusal kuralları karşılayıp karşılamadığını

değerlendirerek belgelendiren ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,”

“ı) Doğrulama beyanı: Demiryolu aracı üretiminin ve hizmete konulma aşamalarının

ilgili UTP/TSI’lara, yürürlükte olan teknik ve operasyonel hüküm ve mevzuata uygun olduğunu

belirten ve imalatçı tarafından Bakanlığa verilen beyanı,

i) Doğrulama belgesi: Demiryolu aracının UTP/TSI standartlarına ve/veya ulusal ku-

rallara uygun olarak üretildiğini gösteren ve ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafın-

dan hazırlanmış belgeyi,

j) İmalatçı: Bir demiryolu aracı üretimini gerçekleştiren kuruluşu,”

“l) Onaylanmış kuruluş: Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2008/57/AT direk-

tifine göre kurulmuş ve Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan, onaylanmış kuruluş

listesinde yer alan ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlık tara-

fından teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen kuruluşları,”

“o) Teknik dosya: Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca ayrı ayrı olarak hazırlanan

demiryolu aracına ait her türlü test raporu ve teknik bilgileri içeren dosyayı,”

“p) Tip incelemesi: Bir demiryolu aracının teknik olarak işletilmesi için UTP/TSI şart-

larına ve gerekli olduğu yerde RID hükümleri ile ulusal kurallara göre gerekli testlerin yapıl-

masını,

r) Tip onay belgesi: Bir demiryolu aracının yapım tipinin bu Yönetmeliğe uygun oldu-

ğuna dair Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,”

“ş) Tip onay seri numarası: Bir tip onay belgesine göre seri üretimi yapılan bir demir-

yolu aracına tip onay belgesi numarası başa gelecek şekilde imalatçı tarafından verilen numa-

rayı,”

“aa) Bağımsız risk değerlendirme kuruluşu: Ulusal demiryolu altyapı ağında çalıştırı-

lacak demiryolu araçlarının emniyet gereklerini yerine getirdiğine dair uygunluğunu, kanıtlara

dayanarak incelemeyi üstlenen ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumu veya kuruluşu,

bb) Değerlendirme Kuruluşu: UTP teknik mevzuatında belirlenen esaslar doğrultusun-

da, demiryolu araçlarının teknik uygunluğunu değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Ba-

kanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşları,
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cc) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene

dahil uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden ilgisine göre sorumlu olan onaylanmış kuruluş,

değerlendirme kuruluşu veya atanmış kuruluşu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının bi-

rinci paragrafı ile ikinci fıkrasının (a), (c), (ç), (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tip incelemesi uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından yapılır.”

“İmalatçı veya yetkili temsilci, tip incelemesi için bir uygunluk değerlendirme kurulu-

şuna başvurur. Başvuruda tip incelemesi yapılacak demiryolu aracı ile ilgili teknik dosya su-

nulur. Teknik dosya aşağıdaki hususları içerir:”

“a) İmalatçıya ait isim, unvan, adres ve benzeri bilgiler,”

“c) Tip onayı alınacak demiryolu aracının boş ağırlığı, en fazla taşıyabileceği yüklü

ağırlığı, dingil sayısı, eni, boyu, azami hızı ve benzeri tasarım kriterleri, elektrik, hidrolik, pnö-

matik sistem şemaları, kumanda kontrol ünitelerinin sistem şemaları, otomasyon şemaları, dev-

re elemanlarının teknik özellikleri ve çalışma prensipleri,

ç) Tip onayı alınacak demiryolu aracının karşılıklı işletilebilirlik bakımından koşulları,

işletimi ve bakımı hakkında gerekli tanımlar ve açıklamalar,”

“ğ) Başka bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna aynı demiryolu aracı için tip incele-

mesi yaptırılıp, yaptırılmadığına dair yazılı ve imzalı belge.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının

birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, tip incelemesi yapacakları demiryolu aracının

demiryolu sistemi ile karşılıklı işletilebilirliğini, UTP/TSI şartlarına, ulusal kurallara uygunlu-

ğunu ve gerekli olduğu yerde RID hükümlerine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla önce-

likle kendisine sunulan teknik dosyayı inceler.”

“Bu inceleme olumsuz bir bulgu ile sonuçlanıyor ise, uygunluk değerlendirme kuruluşu

dosyayı imalatçıya iade eder. Bu inceleme olumsuz bir bulgu ile sonuçlanmıyor ise, uygunluk

değerlendirme kuruluşu aşağıdaki iş ve işlemleri yapar;”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile üçüncü

fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentleri

yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, 5 inci maddede belirtilen tip incelemesinin

olumlu sonuçlanması halinde tip inceleme belgelerini düzenler.

(2) Tip inceleme belgeleri üzerinde, belgeyi düzenleyen uygunluk değerlendirme ku-

ruluşlarının adı, veriliş tarihi ve yetkilisinin imzası bulunur.”

“İmalatçı veya yetkili temsilci aşağıdaki belge ve bilgileri tip inceleme belgesinin eki

olarak Bakanlığa sunar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tip Onay Belgesi Başvurusunda Gerekli Belgeler, Değerlendirme Süresi,

Reddi ile Redde İtiraz, Belge ve Süresi, Ücreti, Askıya Alınması,

İptali ve Ceza”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bir demiryolu aracına tip onay belgesi alınabilmesi için imalatçı veya

yetkili temsilci Ek-1’de örneği verilen Doğrulama Beyanı, her bir uygunluk değerlendirme ku-
ruluşu tarafından ayrı ayrı ve konusu ile ilgili olarak hazırlanan Ek-2’de örneği verilen Doğ-
rulama Belgesi, bağımsız risk değerlendirme kuruluşu belgesi ve 6 ncı maddede yer alan bel-
geler ile Bakanlığa başvurur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı
ile birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru evraklarının tam ve eksiksiz olması halinde;”
“c) Hat yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları için en geç 20 iş günü,”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Tip onay belgesi başvurusunun reddedilmesi halinde, Bakanlık bunun

gerekçelerini imalatçıya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun
şekilde yazılı olarak bildirir. İmalatçı, ret kararının bildiriminden sonraki 30 iş günü içinde bu
karara karşı Bakanlığa itiraz edebilir. Bakanlık itirazın iletildiği tarihten itibaren 8 inci maddede
yer alan süreler içinde karar verir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tip onay belgeleri süresizdir. Ancak, tip onayının alınmasını müteakip 10 yıl geç-
tikten sonra, tip onayı verilmiş demiryolu aracının demiryolu araç filosundaki hız, kapasite,
işletilebilirlik ve benzeri genel durum itibariyle, ulusal demiryolu altyapı ağında kullanımının
elverişsiz olduğunun Bakanlık tarafından değerlendirilmesi halinde, söz konusu tip onay belgesi
iptal edilebilir.

(3) Bakanlık tarafından tip onay belgesi düzenlenmiş demiryolu aracı üzerine kolay
görülebilecek ve değiştirilemeyecek şekilde Bakanlık tarafından verilen tip onay belgesi numarası
yazılır.

(4) Bakanlık tarafından tip onay belgesi düzenlenmiş demiryolu aracı seri üretimi ya-
pılabilir. Seri üretim yapılması halinde demiryolu aracı üzerine kolay görülebilecek ve değiş-
tirilemeyecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenen usule uygun şekilde tip onay seri numarası
yazılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile
üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Demiryolu altyapı işletmecilerinin, bir demiryolu aracının şebekesinde işletilmesi
esnasında altyapısına zarar verdiği, işletme zorluğu çıkardığı, karşılıklı işletilebilirlik bakımın-
dan yeterince uyumlu olmadığı veya sık sık kaza ve olaylara karıştığını belirterek, buna ilişkin
kanıtlayıcı belge ve bilgilerle birlikte Bakanlığa yapacakları şikâyetin yapılan inceleme sonu-
cunda doğru bulunması ya da ilgili durumların Bakanlıkça re'sen tespiti,”

“(3) Askıya alınmış tip onay belgesine konu olan demiryolu aracının en fazla bir yıl
içerisinde askıya alınma nedenlerinin giderilerek, tip onay belgesinin alınmasına aracılık eden
uygunluk değerlendirme kuruluşu dışında farklı bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek-2’de
örneği verilen Doğrulama Belgesi ile kanıtlanması halinde; Ek-5’te yer alan ücretin %50’si alı-
narak tip onay belgesinin askı durumu kaldırılır.”
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“(5) Tip onay belgesinin askıya alınmasının kesinleşmesi ile birlikte, 655 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü
veya yetkilendirdiği personel tarafından tip onay belgesi sahibine 100.000 (yüzbin) Türk Lirası,
tip onay belgesini onaylayan uygunluk değerlendirme kuruluşuna 50.000 (ellibin) Türk Lirası
idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.
“Yurt Dışında Tip Onay Belgesi Almış Olan Demiryolu Aracına Tip Onay Belgesi

Verilmesi, İmalatçı, Yetkili Temsilci, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Sorumlulukları,
Bir Demiryolu Aracı Tip Onay Belgesi Sahibi Dışında Bir İmalatçı Tarafından İmalatı”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yurt dışında tip onay belgesi almış olan demiryolu aracı tip onay belgesi verilmesi
MADDE 14 – (1) Yurt dışından alınmış bir tip onay belgesi olan bir demiryolu aracı

için, imalatçı veya yetkili temsilcisi bu Yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve işlemleri takip
ederek ilgili demiryolu aracına Bakanlıktan yeni bir tip onay belgesi alır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İmalatçı, yetkili temsilci, uygunluk değerlendirme kuruluşu sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Doğrulama beyannamesi düzenlemiş olan imalatçı ve/veya yetkili

temsilci, doğrulama belgesi düzenlemiş olan uygunluk değerlendirme kuruluşları ve bağımsız
risk değerlendirme kuruluşu demiryolu aracının, tip onay belgesine esas teknik dosya içeriğine
uygun olarak imal edilmesinden konuları dahilinde sorumludurlar.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bir demiryolu aracı tip onay belgesi sahibi dışında bir imalatçı tarafından imalatı
MADDE 16 – (1) Tip onay belgesi bulunan bir demiryolu aracının, tip onay belgesi

sahibinin dışında bir imalatçı tarafından imal edilebilmesi için, tip onay belgesi sahibi imalatçı
tarafından bu hususta rızasının bulunduğuna dair yazı ve UTP/TSI şartlarına ve gerekli olduğu
yerde RID hükümlerine göre demiryolu aracını imalatçının tesislerinde yapılabileceğini kanıt-
layan uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınan belge ile birlikte Bakanlığa yazılı bildi-
rimde bulunulması gerekir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Bakanlık; imalatçıların korunması, emniyet, ekonomiklik, verimli-

lik, bakım ve işletmenin ekonomik bir seviyede sürdürülmesi, demiryolu araç çeşitliliğinin
dengede tutulması ve benzeri kamu yararı ilkelerini gözeterek her bir araç cinsi için ayrı ayrı
olmak üzere; Bakan oluruyla tip onay belgesi sayısını sınırlandırabilir ve/veya yeni tip onay
belgesi düzenlenmesini üç yıla kadar durdurabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) UTP/TSI’lar veya ulusal kurallardaki ilgili hükümlerde bir deği-

şiklik veya güncelleme olması durumunda, tip onayı verilmiş demiryolu aracında bu değişik-
liklerin emniyet açısından bir sakınca olmadığına dair raporun verilmesi halinde tip onay de-
ğişikliğine gidilmez.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“RID kapsamında üretilen demiryolu araçları

MADDE 21 – (1) Tip onay süreçlerinde 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik hü-

kümleri dikkate alınır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yeniden Değerleme

MADDE 21/A – (1) Tip onay belgesi ücreti, cezalar ve sigorta bedelleri her takvim yılı

başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uya-

rınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Şebeke üzerindeki testlerin yapılmasına imkan verecek test

yolu ve/veya tesisleri oluşuncaya kadar; bir tip onay belgesi alınabilmesini teminen yapılması

gereken testler için imalatçı, yetkili temsilci, uygunluk değerlendirme kuruluşu talebi üzerine,

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, talep tarihi itibariyle

45 gün içinde yapılacak testler için şebekenin elverişli bir bölümünde ve 08:00-18:00 saat

dilimi içerisinde, belirlemiş olduğu tarifesine göre ücretini önceden alarak test yapılmasına

izin verir.

(2) Test talebinde bulunan imalatçı veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü nam ve hesabına, kon-

vansiyonel hatta yapılacak testler için 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası, hızlı tren hattında ya-

pılacak testler için 5.000.000 (beşmilyon) Türk Lirası değerinde, üçüncü şahıs mali mesuliyet

sigorta poliçesi yaptırılması ve test başlama tarihinden beş iş günü öncesinde Türkiye Cumhu-

riyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ibraz edilmesi zorunludur.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız risk

değerlendirme kuruluşu yetkilendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, atanmış ku-

ruluş ve bağımsız risk değerlendirme kuruluşu yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Ba-

kanlık tarafından yayımlanıncaya kadar demiryolu araçları tip onay işleminde bağımsız risk

değerlendirme kuruluşu belgelendirilmesi aranmaz.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin ekinde bulunan EK-1, EK-2, EK-4 ve EK-5 ekteki

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu
Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “banliyö,
metro ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e), (m), (ö),
(s), (bb), (dd), (ff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (jj) bendi yürürlükten kaldırılmış ve
aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Atanmış kuruluş: Demiryolu araçlarının ulusal kuralları karşılayıp karşılamadığını
değerlendirerek belgelendiren ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,”

“e) Bağımsız risk değerlendirme kuruluşu: Ulusal demiryolu altyapı ağında çalıştırıla-
cak demiryolu araçlarının emniyet gereklerini yerine getirdiğine dair uygunluğunu kanıtlara
dayanarak incelemeyi üstlenen ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,”

“m) Demiryolu aracı: Hat yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları
dâhil her türlü çeken ve çekilen araçlar ile tren setlerini,”

“ö) Doğrulama belgesi: Demiryolu aracının UTP/TSI standartlarına ve/veya ulusal ku-
rallara uygun olarak üretildiğini gösteren ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından
hazırlanmış belgeyi,”

“s) Onaylanmış kuruluş: Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2008/57/AT direk-
tifine göre kurulmuş, Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan onaylanmış kuruluş lis-
tesinde yer alan ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlık tarafından
teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen kuruluşları,”

“bb) Teknik dosya: Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca ayrı ayrı olarak hazırlanan
demiryolu aracına ait her türlü test raporu ve teknik bilgiyi içeren dosyayı,”

“dd) Tip: Bir demiryolu aracının temel tasarım özelliklerini,”
“ff) Tip onayı: Bir demiryolu aracının yapım tipinin, Demiryolu Araçları Tip Onay Yö-

netmeliğine uygun olduğuna dair Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,”
“ll) Değerlendirme Kuruluşu: UTP teknik mevzuatında belirlenen esaslar doğrultusun-

da, demiryolu araçlarının teknik uygunluğunu değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Ba-
kanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşları,

mm) Şehir içi raylı ulaşım araçları: Ulusal demiryolu altyapı ağına bağlı olmayan bir
şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge il ve civar bölgeleri arasındaki ulaşım ihtiyaçlarının kar-
şılanması için sunulan metro, tramvay, banliyö ve benzeri raylı sitemlerde kullanılan araçları,

nn) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene
dahil uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden ilgisine göre sorumlu olan onaylanmış kuruluş,
değerlendirme kuruluşu veya atanmış kuruluşu”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Demiryolu Araçlarının Tescil Zorunluluğu, Tescil Belgesi Alımında Uyulması

Gereken Mevzuat ve Belgelendirme, Belgeyi Verecek Kuruluşlar ve Denetim Hakkı, Tescil
Belgesi Başvurusunun Reddi ile Redde İtiraz”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna
göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılmak üzere yurt dışından kiralama sözleş-
mesi kapsamında bir yıl içinde bir kez 3 aydan kısa süreli olarak getirilen TEN, RIV, RIC veya
RID şartlarına haiz yolcu ve yük vagonlarında tescil edilme şartı aranmaz. Ancak yük vagon-
larında, vagonların bakımının bakımdan sorumlu kuruluş tarafından yapılması şartı aranır.

(5) Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılmak üzere yurt dışından kiralama sözleş-
mesi kapsamında bir yıl içinde bir kez 3 aydan kısa süreli olarak getirilen yük ve yolcu vagon-
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ları ile hat, yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları haricindeki demiryolu
araçları için TSI/UTP’lere uygun üretildiklerine dair belgesi ile atanmış kuruluş tarafından ulu-
sal kurallara uygunluk belgesinin ibraz edilmesi halinde tescil edilme şartı aranmaz.”

“(6) Yurt dışından kiralama sözleşmesi kapsamında bir yıl içinde bir kez 3 aydan kısa
süreli olarak getirilen hat yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları ilgisine
göre UTP/TSI, UIC, EN 14033 ve EN 15746-1, 15746-2 standartlarına uygun olduğunun bel-
gelendirilmesi halinde altyapı işletmecisinin izniyle tescil şartı aranmaksızın çalıştırılabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin madde başlığı ile birinci, ikinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tescil belgesi alımında uyulması gereken mevzuat ve belgelendirme”
“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye’de üretilecek veya

yurt dışından ithal edilecek demiryolu araçlarının tescil edilebilmesi için bu araçların AK ta-
rafından yayınlanan TSI veya OTIF UTP teknik ve idari şartları ile birlikte, bu Yönetmelikte
belirtilen şartları da karşılaması zorunludur. Ancak ulusal demiryolu altyapı ağında çalışmala-
rına rağmen şehir içi raylı toplu taşıma aracı şeklinde çalışan banliyö demiryolu araçlarında,
çalışacağı ulusal demiryolu altyapı ağı standartlarına uygun olması şartıyla TSI/UTP teknik ve
idari şartları aranmaz.

(2) TSI/UTP teknik şartlarına uygunluk belgesi bulunmayan hat yapım, bakım, tamir,
ölçüm makinaları ve kontrol araçlarının ilgisine göre UIC, EN 14033 ve EN 15746-1,15746-2
standartlara uygun olduğunun atanmış kuruluş tarafından belgelendirilmesi halinde tescil iş-
lemleri yapılır.

(3) Demiryolu araçlarının UTP/TSI teknik şartlarına uygunluğunun belgelenmesi de-
ğerlendirme kuruluşu/onaylanmış kuruluşlar tarafından, demiryolu araçlarının ulusal kurallara
uygunluğunun belgelenmesi atanmış kuruluşlar tarafından, demiryolu araçlarının gerekli em-
niyet kriterlerini sağladığı ve risk analizlerinin yapıldığının raporlanması bağımsız risk değer-
lendirme kuruluşları tarafından yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Belge verecek kuruluşlar ve denetim hakkı
MADDE 6 – (1) Bakanlığın, yetkilendirmiş olduğu uygunluk değerlendirme kuruluşları

ve bağımsız risk değerlendirme kuruluşları ile bu kuruluşlar tarafından belgelendirilmiş de-
miryolu araçları üzerinde denetim ve inceleme yapma ve/veya yaptırma hakkı saklıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Başvuru sahibi demiryolu araçlarının tescili için aşağıdaki bilgi, belge

ve dilekçe ile birlikte Bakanlığa başvurur:
a) Yük vagonları için COTIF tarafından belirlenen özellikteki bakımdan sorumlu ku-

ruluş beyannamesi veya diğer demiryolu araçları için bakımdan sorumlu birim beyannamesi,
b) Yurt içinden satın alınan araçlar için yeminli mali müşavir veya ilgili vergi dairesin-

den onaylı demiryolu aracına ait fatura sureti,
c) Yurt dışından satın alınan veya kiralanan araçlara ait evrakların ilgili ülkedeki Türkiye

Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı asıl veya suretleri ile yeminli mü-
tercimler tarafından yapılmış Türkçe çevirileri,

ç) Değerlendirme kuruluşu/onaylanmış kuruluşlardan alınan Ek-10’da içeriği bulunan
Türkçe olmayan doğrulama belgeleri ile diğer dokümanların ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuri-
yeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı asıl veya suretleri ile yeminli mütercimler
tarafından yapılmış Türkçe çevirileri,

d) Ek-8’deki örneğine uygun varsa araçla ilgili kısıtlama kodları,
e) Demiryolu aracı park yerine ait mülkiyet belgesi veya kullanım sözleşmesi/muvaf-

fakatname ve kapasitesi ile ilgili bilgi ve belgeler,
f) Ek-2’de verilen doğrulama beyanı,
g) Uygunluk değerlendirme kuruluşuna/kuruluşlarına ait bilgiler,
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ğ) Değerlendirme kuruluşu/onaylanmış kuruluş tarafından demiryolu aracı için hazır-
lanmış teknik dosya ve doğrulama belgesi,

h) Atanmış kuruluş tarafından hazırlanan ulusal kurallara göre hazırlanan teknik dosya
ve doğrulama belgesi,

ı) İlgili UTP/TSI’larda belirtilen açık noktalar için geçerli ulusal kurallar,
i) İlgili UTP/TSI’larda belirtilen özel durumlarda uygulanabilir ulusal kurallar,
j) Bağımsız risk değerlendirme kuruluşu raporu,
k) Tüzel kişilere ait imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, ticaret odası ve/veya sanayi

odası ticaret sicil kaydı, vekaleten müracaatlarda vekaletname, vekaletname sahibinin imza
beyanı aslı veya noter onaylı suretleri.

(2) Bir demiryolu aracının tip onayı varsa bu tipe göre seri olarak imal edilmiş demir-
yolu araçlarının tescilinde doğrulama belgesi ve ekleri aranmaz.

(3) Bakanlık tarafından tescil edilmiş demiryolu araçlarının sahip değişikliğinde; De-
miryolu aracını alan taraf dilekçe, tescil belgesinin aslı ile birinci fıkranın (a), (b) ve (k) bent-
lerinde sayılan evrakla Bakanlığa başvurur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikin-
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tescilli demiryolu araçlarında modifikasyon ve/veya tip değişikliği olması,”
“(2) Tescilli demiryolu araçlarında modifikasyon ve/veya tip değişikliği olması durum-

larında yapılan değişikliklerin ilgisine göre uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından verilen
rapora ve araç sahibinin başvurusuna istinaden Bakanlık tarafından yeni tescil işlemi yapılır.
Modifikasyon ve/veya tip değişikliği imalat süreci uygunluk değerlendirme kuruluşu sorum-
luluğunda yürütülür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
ile ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının (b) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

“a) Demiryolu aracının teknik kontrolleri, muayeneleri ve bakımlarının gerçekleştiril-
memesi veya sürelerinin geçirilmesi.”

“c) Demiryolu aracının tescil şartlarında ve/veya teknik özelliklerinde yapılan değişik-
liklerin Bakanlığa bildirilmemesi.”

“(2) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine aykırı hareket edilmesi halinde her bir bent
için ayrı ayrı 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından 15.000 (onbeş-
bin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı ayrıca düzenlenir.

(3) Birinci fıkra kapsamında tescili askıya alınmış demiryolu araçlarının eksikliklerini
gidermeleri için araç sahibine veya demiryolu tren işletmecisine talep ettikleri kadar bir süre
verilir. Bu süre sonunda eksikliklerinin giderildiği belgelenen demiryolu araçlarının tescilleri
yenilenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakımdan sorumlu kuruluş/birim tarafından Bakanlığa verilen teknik rapora isti-
naden tamir edilemeyecek derecede ağır hasarlı olan demiryolu aracının tescili iptal edilir. Araç
sicil kayıtlarındaki bir demiryolu aracı üzerinde rehin, tedbir, haciz ve benzeri yasal kısıtlamalar
bulunması/oluşması halinde; kısıtlamayı getiren lehtarın talebine göre işlem tesis edilir.”

“(3) Araç sahibinin talebi halinde, demiryolu aracı üzerinde rehin, tedbir, haciz ve ben-
zeri yasal kısıtlamalar bulunmaması kaydıyla tescil iptal edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Demiryolu araçlarının sicil kaydında araç için hazırlanmış kullanma hakkına sahip
olan kişi ya da kuruluş ile sahibi hakkında bilgi, araç sicil numarası, araç kısıtlamaları, bakım-
dan sorumlu kuruluş ve/veya birim bilgileri, aracın daha önce tescillendiği diğer ülkeler, imalat
yılı, varsa AK/OTIF referansları yer alır.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen TSI/UTP teknik ve idari şartları aran-

maz.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen TSI/UTP teknik ve idari şartları aran-

maz.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“Değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız risk

değerlendirme kuruluşu yetkilendirmesi
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, atanmış ku-

ruluş ve bağımsız risk değerlendirme kuruluşu yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Ba-
kanlık tarafından yayımlanıncaya kadar demiryolu araçlarının tescil ve sicil işleminde bağımsız
risk değerlendirme kuruluşu belgelendirilmesi aranmaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Yetkilendirme
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bakanlık uygunluk değerlendirme kuruluşları ve bağımsız

risk değerlendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi hakkında usul ve esasları belirleninceye
kadar demiryolu araçlarının;

a) TSI’lara uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesi amacıyla bir onaylanmış
kuruluşu,

b) Ulusal yeterliliklere uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesi amacıyla bir
atanmış kuruluşu,

c) Gerekli emniyet kriterlerini sağladığı ve risk analizlerinin yapıldığını doğrulamak
amacıyla bir bağımsız risk değerlendirme kuruluşunu,

yetkilendirebilir.
(2) Bakanlık birinci fıkrada belirtilen hususlarda;
a) Bir demiryolu tren işletmecisini,
b) Bir demiryolu altyapı işletmecisini,
c) Aracı kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluşu,
ç) Bakımdan sorumlu kuruluşu/birimi,
d) Demiryolu malzemesinin üretimine doğrudan veya dolaylı olarak katılan bir demir-

yolu malzemesi üreticisini,
e) Bu fıkranın yukarıdaki bentlerinde sayılan kuruluşların bağlı ortaklıklarını,
yetkilendiremez.
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) 2020 yılı sonu itibariyle yurt dışından ithal edilecek ikinci

el lokomotif ve tren setlerinde TSI/UTP şartı aranmaz, ancak bu araçlar 10 yaşından büyük
olamaz.

(2) Bu araçların üretildiği teknik standartlara uygun olduğunun belgelendirilmesi de-
ğerlendirme kuruluşu, ulusal kurallara uygun olduğunun belgelendirilmesi atanmış kuruluş ta-
rafından yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin EK-2, EK-4 ve EK-10’u ekteki şekilde değiştiril-
miştir.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DEMİRYOLU EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu
Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Kamu tüzel kişileri birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen bel-
gelerden muaftır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu, demiryolu, denizyolu veya hava-

yolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösterecek taşıma işleri or-
ganizatörlerinin hizmet esasları ve koşullarının belirlenmesi ile bu faaliyetlerde bulunanların,
alıcıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini tespit etmek; taşıma türlerinin
birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların
daha yararlı bir şekilde kullanılmasını temin etmek; etkin hizmet temini için gerekli olan dü-
zeyde bir profesyonel eğitim ve denetim sistemi geliştirmek, taşıma işleri organizatörlerinin
ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-

nuna göre kurulmuş, ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında taşıma işleri organizatörü olarak
faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı: Taşıma belgesine göre yükün alıcısı veya taşıma belgesi hükümlerine uygun

olarak alıcı tarafından atananlar veya taşıma sözleşmesi/belgesi olmadan yürütülen taşımalarda
ise yükün varış noktasında idaresini üstlenen gerçek veya tüzel kişileri,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
c) FIATA: Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonunu,
ç) FBL: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı/Uluslararası Ticaret Odası

kurallarına tabi ciro edilebilir/edilemez FIATA Konişmentosunu,
d) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına yükü gönderen işletmeyi, ayrıca,

taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “gönderen” ola-
rak belirtilen kişiyi,

e) Kanun: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
f) Kombine taşımacılık: Birden fazla taşıma türü kullanılarak yapılan yük taşımacılığını,
g) Mali yeterlilik: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir işletmenin ku-

rulmasını, sağlıklı yönetilmesini ve işletilmesini sağlamaya yönelik gerekli mali kaynaklara
sahip olmayı,

ğ) Mesleki saygınlık: Genel olarak ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda
kötü şöhret sahibi olmamayı, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinin icrası ile ilgili kural-
lara uygun davranmayı ve faaliyet göstermeyi; kişisel olarak ise kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli
iflas, sahtecilik, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, hırsızlık,
rüşvet suçları ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli
ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hürriyeti bağ-
layıcı ceza ile hükümlü olmamayı,
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h) Mesleki yeterlilik: Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinin icrası ile ilgili eğitim,
bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı,

ı) Mesleki yeterlilik eğitimi: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir mesleki
yeterliliğin kazandırılması amacıyla verilen eğitimi,

i) Orta Düzey Yönetici (ODY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek
veya tüzel kişiliğin taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk
ve idare eden sahip, temsile yetkili ortak ve bu bağlamda istihdam edilen ODY belgesini haiz
kişileri,

j) Taşıma güzergâhı: Taşıma işleri organizatörünün, bir veya birden fazla taşıma türü
kullanarak taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da
dâhil oluşturduğu yolu,

k) Taşıma irsaliyesi: Ücret karşılığında, eşya nakleden gerçek veya tüzel kişilerin nak-
lettikleri eşya için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 240 ıncı maddesi uya-
rınca düzenlediği belgeyi,

l) Taşıma işleri organizatörü: Yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki
belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini
kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenle-
yen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük,
sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak
taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen
gerçek ve tüzel kişileri,

m) Taşıma senedi/sözleşmesi: Yük taşımalarında gönderen ile yetki belgesi/faaliyet izni
sahibi arasında akdedilen, ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikle belirlenen bilgileri ihtiva
eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi
halinde taşıma senedi yerine geçecek olan taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli ta-
şıma faturasını,

n) Taşımacı: Ticarete konu olan yükü taşımayı kabul eden ve bu yükün belli bir çıkış
noktasından başka bir varış noktasına taşınmasını sağlayarak alıcıya teslim eden ilgili mevzuat
uyarınca yetki belgesi veya faaliyet iznine sahip gerçek ve tüzel kişileri,

o) Taşıma işleri organizatörü yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bu-
lunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

ö) Üst düzey yönetici (ÜDY): Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyeti gösteren kurum
ve kuruluşlarda gerçek ve tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini
fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten şirket müdürü, genel müdür,
genel müdür yardımcısı, genel koordinatör, genel sekreter, birim başkanı unvanlar ile görev
yapan ÜDY belgesini haiz kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel Hükümler

Taşıma işleri organizatörünün sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşıma işleri organizatörlüğü faali-

yetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından verilecek yetki belgesini al-
maları zorunludur.

(2) Taşımacılık işleri organizatörünün, faaliyetlerini ikili ve çok taraflı uluslararası an-
laşma ve sözleşmelere, Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak ger-
çekleştirmesi esastır.
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(3) Taşıma işleri organizatörü, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, Bakanlığa
bildirdikleri merkez ve şubelerinde yürütmekle yükümlüdür.

Organizatörlük faaliyetlerinde hizmetin sürekliliği
MADDE 6 – (1) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren

hizmetlerde, hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadır.
Sınırlama ve tebliğ
MADDE 7 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili piyasadaki

ücretlerin; ülke ekonomisi ve/veya kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve/veya aşırı ücret uy-
gulanması ve/veya rekabet ortamının bozulması hallerinde ve gerektiğinde söz konusu faali-
yetler için sınırlı taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilir.

(2) Bakanlık, bu Yönetmeliğe tabi olan taşıma işleri organizatörlerinin sunduğu hiz-
metlerin türünü ve tavan ücretlerini yayımlayacağı bir tebliğ ile belirler.

(3) Tebliğ ile her bir hizmet kalemine ilişkin belirlenen ücretler, bir önceki yıla ilişkin
olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edi-
len yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetki Belgesi Alma, Yenileme ve Başvuru Şartları ile Gerekli Belgeler

Yetki belgesi almanın şartları
MADDE 8 – (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuru sahiplerinin aşağı-

daki şartları haiz olması gerekir:
a) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları,
b) Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline

tescil edilmiş olmaları,
c) Gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin, anonim

şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ile temsil
ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu
tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin mesleki saygınlığa sahip olmaları,

ç) En az, 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması,
d) Merkez ve/veya şube, işyeri adresine sahip olması,
e) Taşıma işleri organizatörü yetki belgesi ücretini ödemiş olması.
Yetki belgesi almak veya yenilemek için ilave başvuru şartları ve gerekli belgeler
MADDE 9 – (1) Yetki belgesi başvurusu için gerekli belgeler:
a) Başvuru formu,
b) Başvuru formunu imzalayan kişilerin temsile ve ilzama yetkili olduğunu gösterir im-

za sirküleri,
c) İlgili meslek odası ya da ticaret ve/veya sanayi odalarından birine kayıtlı olduğunu

gösteren başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,
ç) Ticaret sicili gazetesi/gazeteleri,
d) Başvurunun onaylanmasına müteakip yetki belgesi ücretinin ödendiğini gösterir belge,
e) 8 inci maddede yer alan ve sahip olunması zorunlu olan hususlara ilişkin diğer bel-

geler.
Yetki belgelerinin düzenlenmesi
MADDE 10 – (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişiler

9 uncu maddede belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat ederler.
(2) Bakanlık, yapılan başvuruya ilişkin incelemesini en geç 60 (altmış) gün içerisinde

tamamlar. Bakanlık, başvuruya ilişkin yaptığı inceleme neticesinde, başvuru belgelerinin mev-
zuata uygun ve noksansız olması halinde, ilgiliye yetki belgesini düzenler.

6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



(3) Bakanlık tarafından düzenlenen yetki belgeleri, elektronik belge olarak düzenlene-
bilir.

(4) Başvurunun olumsuz değerlendirilmesi halinde, Bakanlık bunun gerekçelerini baş-
vuru sahibine yazılı olarak bildirir.

(5) Yetki belgeleri, satılamaz ve haczedilemez.
(6) Tüzel kişilerde şirket birleşimi veya sahip değişikliği dışında belge devri mümkün

değildir. Gerçek kişilerde ise 8 inci maddede belirtilen şartların sağlanması halinde anne, baba,
çocuk, eş, kardeşlere ve ortağı olduğu şirkete yetki belgesi devri mümkündür. Bunların hari-
cinde 3. kişilere yetki belgesi devredilemez.

Yetki belgelerinin süresi
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin

süresi 5 (beş) yıldır. Ancak, 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirlenen 60 (altmış) günlük
süre içerisinde yenilenen yetki belgeleri için, yenilenmiş olan yetki belgesinde kalan süre,
yenilenen yetki belgesinin geçerlilik süresine ilave edilir.

Yetki belgelerinin yenilenmesi
MADDE 12 – (1) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin geçerlilik süresi bitmeden

60 (altmış) gün önce Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmeleri ve başvurunun uygun bulunması
halinde yetki belgeleri tekrar düzenlenir.

(2) Yetki belgeleri 5 (beş) yıllık süre için yenilenir. Yenileme ücreti, o yıla ait yetki bel-
gesi ücretinin %5 (yüzde beş)’idir.

(3) Düzenleme işlemi tamamlanmış olan belgeler için ödenmiş olan ücretler iade edil-
mez ve geri ödenmez. Ancak, bir yetki belgesi iptal edildikten sonra aynı yetki belgesini yeni-
den alanların, ilk yetki belgesiyle ilgili iptal işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi halinde,
sonradan alınan yetki belgesi Bakanlıkça re’sen iptal edilir ve bu belge için ödenmiş yetki bel-
gesi ücreti ilgilisine iade edilir.

(4) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin
geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 540 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak
müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yeni-
lenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 540 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli ye-
nileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. Bu sürenin aşımı halinde ilgili, yetki belgesi yenileme
hakkını kaybeder.

Mesleki yeterlilik
MADDE 13 – (1) Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunan kurum ve kuru-

luşlarda tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve
idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten şirket müdürü, genel müdür, genel müdür yar-
dımcısı, genel koordinatör, genel sekreter, birim başkanı unvanları ile görev yapan kişilerden
en az birisinin ÜDY belgesi alması gerekir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya
buna ait bağımsız bir birimin taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şe-
kilde sevk ve idare eden sahip, temsile yetkili ortak veya bu bağlamda istihdam edilen en az
iki kişinin ODY belgesine sahip olmaları esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Taşıma İşleri Organizatörlüğü Faaliyetinde Yer Alan

Tarafların Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Eğitim
MADDE 14 – (1) Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde bulunan yetki belgesine

sahip gerçek ve tüzel kişiler ile bunların en az iki çalışanı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilen-
dirilen mesleki eğitim kuruluşlarından ilgili eğitimleri almak zorundadırlar.
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(2) FIATA diploma eğitimi programına katılarak başarılı olan ve diploma almaya hak
kazananlar için ayrıca ÜDY ve/veya ODY belgesi aranmaz.

(3) Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetleri ile ilgili yetkilendirilen şirketlerde 3 (üç)
yıllık fiili çalışma tecrübesine sahip olanlar eğitim ve sınavdan muaftır.

Genel sorumluluklar
MADDE 15 – (1) Genel kural olarak taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde yer alan

tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülükleri, ilgili mevzuat doğrultusunda, taraflar arasında
akdedilen sözleşme hükümleriyle belirlenir. Taşıma işleri organizatörü ve onunla akdi ilişki
kuran taraflar, akdi ilişkiden doğan edimlerini karşılıklı olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Taraflar arasında yapılan sözleşmelerde, taşımacılığa ilişkin ülkemizce taraf olunan
uluslararası sözleşme ve konvansiyonlarda veya FIATA-FBL konişmentosunda yer alan hak,
sorumluluk ve yükümlülükler esas alınabilir.

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 16 – (1) Yetki belgesi sahipleri; taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinin,

ilgili kanunlara, kararnamelere, yönetmeliklere ve diğer mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu
anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

(2) Yetki belgesi sahipleri, yükü teslim aldıkları andan teslim edinceye kadar, yükün
tamamen veya kısmen kaybından, zayiinden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenliğini
sağlamaktan, teslim alınan şeklini muhafaza etmekten, korunması ve taşınmasından sorumlu-
durlar.

(3) Yetki belgesi sahipleri, müşterilerinin talimatları, beyanları ve bildirilen teslim şe-
killeri doğrultusunda yükün taşınmasını organize etmek, gümrük mevzuatında aranan şartların
yerine getirilerek gümrük ve transit işlemleriyle ilgili gerekli beyanları müşterilerinden almak
ve müşterilerine vermek ile sorumludur.

(4) Yetki belgesi sahiplerinin sorumluluğu ve yükümlülüğü ile ilgili olarak, uluslararası
anlaşmalar ve sözleşmelerde yer alan hükümler saklıdır.

(5) Yetki belgesi sahipleri, 24 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde faaliyetleri ile
ilgili bilgileri içeren raporlarını Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

(6) Yetki belgesi sahipleri, taraflar arasında mutabık kalınan haller dışında, taşıma söz-
leşmesinde yer almayan hizmetler için ücret talep edemezler.

(7) Yetki belgesi sahipleri, müşterilerine verdiği hizmetleri ulusal ve uluslararası mev-
zuatta belirtilen süreler içerisinde ve azami özeni göstererek yerine getirmekle yükümlüdür.

(8) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlık tarafından yayımlanan
tebliğlere, yönergelere ve genelgelere uymakla yükümlüdür.

(9) Yetki belgesi sahipleri, tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple
faaliyetlerini sonlandırmaları halinde, bu hallerin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün
içinde Bakanlığa yazılı bilgi vermek ve yetki belgelerinin asıllarını iade etmekle yükümlüdür.

(10) Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili hizmet sunanların ilgili
ulusal mevzuat uyarınca Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine (TMFB) sahip olduğunu ve Teh-
likeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Bu
şartları yerine getirmeyen hizmet sağlayıcılarla sözleşme akdedilemez.

(11) Yetki belgesi sahibi tüzel kişiler; halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı
hisse devirleri hariç, unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yö-
netici değişikliklerini, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde Bakanlığa
bildirmekle yükümlüdür.
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(12) Yetki belgesi sahibi tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin de-
ğişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihte Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Aksi
halde, değişiklik bildirilinceye kadar, değişiklik öncesi Bakanlığa bildirilmiş temsil ve/veya
ilzama yetkili şahısların taleplerine göre iş ve işlemler gerçekleştirilir.

Hizmetten yararlananların hakları
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetki belgesi sahiplerinin verdikleri hiz-

metlerden yararlananlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu ile Ülkemizce taraf olunan uluslararası sözleşme ve konvansiyonlarda yer alan
haklara sahiptir.

Hizmetten yararlananların sorumlulukları ve yükümlülükleri
MADDE 18 – (1) Gönderen ve alıcı, taşıma işleri organizatörlerine verdiği talimatların

içeriğindeki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Gönderen, bu talimatlarda belirttiği cins,
kap, kilo ve ölçüdeki yükleri eksiksiz ve hasarsız olarak taşıma işleri organizatörünün belirttiği
yere teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Gönderen ve alıcı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) dahil, gümrük işlem-
lerinde, taşınan mala ilişkin talep edilen tüm bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak taşıma
işleri organizatörüne vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün eksik veya yanlış ifasından do-
ğabilecek tüm sorumluluk, gönderen ve alıcıya aittir.

(3) Gönderen ve alıcı, taşıttırdığı yükün varış gümrüğüne varmasından sonra cirolamış
olduğu taşıma senedini ve kararlaştırılmış olan taşıma bedeli ile taşımadan doğan diğer bedel-
leri, düzenlenen taşıma senedi gereğince taşıma işleri organizatörüne vermek ve ödemekle yü-
kümlüdür.

(4) Hizmetten yararlananlar, aldıkları hizmetlerin bedellerini fatura mukabilinde ve ta-
rafla arasında yapılan sözleşme çerçevesinde yetki belgesi sahibine ödemek zorundadırlar.

(5) Yetki belgesi sahiplerinin verdikleri hizmetlerden yararlananların diğer sorumluluk
ve yükümlülüklerinde, Kanunun ilgili hükümleri esas alınır.

Sigorta
MADDE 19 – (1) Taşıma işleri organizatörünün organize ettiği taşımacılık hizmetle-

rinde, gönderen ve alıcı, sigorta zorunluluğu kendisinde olan teslim şekilleri çerçevesinde ta-
şıttırdığı yüke ilişkin sigorta yaptırmakla yükümlüdür. Sigorta zorunluluğu olmayan teslim şe-
killeri için tüm risk ve sigorta yaptırma sorumluluğu gönderen ve alıcıya aittir.

(2) Taşıma işleri organizatörü, organize ve taahhüt ettiği taşımadan doğan sorumluluklar
için “taşıyıcı sorumluluk sigortası” yaptırmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim, İdari Para Cezaları ve Yetki Belgesi İptali

Denetim
MADDE 20 – (1) Yetki belgesi sahiplerinin bu Yönetmelik kapsamında yer alan faa-

liyetleri Bakanlık denetimine tabidir.
(2) Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra 655 sayılı Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 28 inci maddesine göre yetkilendirilen kurum ve kuruluş personeli aracılığı ile de
yapar veya yaptırır.

(3) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılan denetim neticesinde, idari para ceza-
sını gerektirecek bir fiilin tespiti durumunda, tutulan “İhlal Tespit Tutanağı” ile “655 sayılı
KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenlenerek ilgiliye tebliğ edilir.

(4) Denetim yapmakla görevli/yetkili olanlar tarafından istenilen belgelerin verilmesi
zorunludur.
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İdari para cezaları
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda 655 sayılı Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre aşağıdaki idari para cezaları uygulanır:

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Bel-
gesine sahip olmadan organizatörlük faaliyeti gerçekleştirenlere on beş bin Türk Lirası (15.000-
TL.),

b) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere bin
Türk Lirası (1.000-TL.),

c) 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ilgili üst düzey yönetici tarafından alınması
gereken ÜDY belgesinin mevcut olmaması durumunda gerçek veya tüzel kişiliğe iki bin Türk
Lirası (2.000-TL.),

ç) 13 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca istihdam edilen ilgili orta düzey yönetici-
lerde bulunması gereken ODY belgesinin mevcut olmaması durumunda tüzel kişiliğe iki bin
Türk Lirası (2.000-TL.),

d) 16 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere
bin Türk Lirası (1.000-TL.),

e) 16 ncı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere iki
bin Türk Lirası (2.000-TL.),

f) 16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere
bin Türk Lirası (1.000-TL.),

g) 16 ncı maddenin onuncu fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere
bin Türk Lirası (1.000-TL.),

ğ) 16 ncı maddenin on birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere
bin Türk Lirası (1.000-TL.),

h) 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen taşıyıcı sorumluluk sigortası yaptırma
zorunluluğunu yerine getirmeyenlere iki bin Türk Lirası (2.000-TL.),

ı) 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Bel-
gesine sahip olmadan organizatörlük faaliyeti gerçekleştirenlere on beş bin Türk Lirası (15.000-
TL.),

idari para cezası uygulanır.
(2) 7 nci maddede belirtilen taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulamasına uymayan-

lara o yıl için geçerli yetki belgesi ücreti üzerinden %10 oranında idari para cezası uygulanır.
İhlalin tekrarı durumunda, o yıl için belirlenen yetki belgesi ücretinin %10’una tekabül edecek
miktarda idari para cezası uygulanır ve ilgilinin yetki belgesi 6 ay boyunca askıya alınır. İhlalin
üçüncü kez tekrarında ise ilgili, yetki belgesi iptal edilmek suretiyle, faaliyetten men edilir ve
2 (iki) yıl süre ile ilgiliye yetki belgesi düzenlenmez.

(3) Verilen idari para cezaları cezanın tebliğ tarihini müteakip bir ay içerisinde ödenir.
(4) Bu maddede belirtilen idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak

üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uya-
rınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari
para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(5) 655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve tebligat usulleri ve idari yap-
tırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu hükümleri uygulanır.

(6) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idari ve cezai müeyyide uygulanması,
diğer mevzuatta öngörülen alıkonulma tedbirlerine ve diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına
halel getirmez.
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Yetki belgesi iptali
MADDE 22 – (1) Bakanlık, ilgili mahkemece hakkında kesin iflas kararı verilen bir

işletmenin yetki belgesini iptal eder.
(2) Bakanlık, işletmenin 8 inci ve 13 üncü maddelerde istenen mali ve mesleki yeterlilik

şartlarındaki eksikliklerin tespiti üzerine verilen 6 (altı) ay eksiklik giderme mühleti sonunda
da kendisinden kaynaklanan nedenlerle yerine getiremeyeceğini tespit etmesi halinde yetki
belgesini iptal eder.

ALTINCI BÖLÜM
Yetki Belgesi Ücreti

Yetki belgesi ücreti
MADDE 23 – (1) Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ücreti 150.000 (yüz elli

bin) Türk Lirasıdır.
(2) Unvan, adres ve bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası değişikliğinden dolayı

süresi bitmeden yenilenen yetki belgelerinden ücret alınmaz.
(3) Yetki belgesi ücreti her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Ka-

nununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında
artırılarak uygulanır.

(4) Yetkilendirme ücretleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Ser-
maye İşletmesi Hesabına yatırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
İstatistik ve Tahkim

İstatistik
MADDE 24 – (1) Bakanlık tarafından, taşımacılık işleri organizatörlüğü faaliyetlerinin

genel seyrinin tespiti ve politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin güvenilir ve-
rilere dayalı istatistikler oluşturulur.

(2) Bakanlık, istatistiklerin oluşturulmasında yetki belgesi sahiplerinin göndereceği faa-
liyet raporlarından da yararlanır. Yetki belgesi sahiplerinin belirli bir takvime bağlı olarak gön-
derecekleri faaliyet raporuna ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanacak bir genelge ile belirlenir.

(3) Bakanlık, oluşturduğu ve uygun gördüğü istatistikleri yayımlar.
Tahkim
MADDE 25 – (1) Taşımacılık işleri organizatörlüğü faaliyetlerine ilişkin sözleşmeler-

den veya ifasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen tahkim usulü de uygulanabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gemi ve Hava Kargo Acenteleri
MADDE 26 – (1) 5/3/2012 tarihli ve 28224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi

Acenteleri Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen gemi acenteleri ile SHT 17.6 Talimatı çer-
çevesinde yetkilendirilen hava kargo acenteleri bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

(2) Bu Yönetmelik ile düzenlenen taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerini gerçek-
leştiren/gerçekleştirecek gemi acenteleri ile hava kargo acentelerinin bu Yönetmelikle belirle-
nen şartları ve yükümlükleri yerine getirerek taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesini al-
maları zorunludur.

(3) Denizyolu ve/veya havayolu taşımacılığıyla iştigal eden taşıma işleri organizatör-
lüğü yetki belgesi sahipleri, ilgili ulusal mevzuatın öngördüğü tüm ilave koşulları yerine geti-
rerek geçerli bir yetki belgesi veya lisans almak şartıyla, gemi acentesi ve/veya hava kargo
acentesi olarak da faaliyet gösterebilirler.
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Tabi olunan diğer ulusal mevzuatın geçerliliği
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşıma işleri organizatörleri, faaliyet

alanlarına ilişkin, diğer kurumlarca düzenlenen mevzuatta yer alan şartları yerine getirmekle
yükümlüdürler.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlıkça alt

düzenleyici işlemler yapılabilir.
Bildirim
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğe göre idari para cezaları ve iptallere ilişkin bildirim-

ler, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa ve ilgili diğer tebligat mevzuatına göre
yapılır.

R1 ve R2 yetki belgelerinin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen R1 ve R2 yetki belgeleri, belge
üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini korur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçerlilik süresi dolan R1 ve R2
yetki belgeleri, bu Yönetmelik ile düzenlenen taşıma işleri organizatörü yetki belgesi ile de-
ğiştirilir. Değiştirilen yetki belgesi ücreti, bu Yönetmelikle belirlenen yetki belgesi ücreti üze-
rinden hesaplanan yenileme ücretine tabidir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçerlilik süresi devam eden R1
ve R2 yetki belgesi sahiplerinin hakları, görev, sorumluluk ve faaliyet alanı, belge geçerlilik
süresi boyunca Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

DD yetki belgelerinin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD yetki
belgeleri, belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini korur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçerlilik süresi dolan DD yetki
belgeleri, bu Yönetmelik ile düzenlenen taşıma işleri organizatörü yetki belgesi ile değiştirilir.
Değiştirilen yetki belgesi ücreti, bu Yönetmelikle belirlenen yetki belgesi ücreti üzerinden he-
saplanan yenileme ücretine tabidir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçerlilik süresi devam eden DD
yetki belgesi sahiplerinin hakları, görev, sorumluluk ve faaliyet alanı, belge geçerlilik süresi
boyunca Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Uygulamaya ilişkin genel kurallar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten sonra Bakanlığa yetki belgesi için yeni başvuranlar ile yetki belgelerini yenileyerek
taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olanlara uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleştirilen yeni başvurularda
ve yetki belgesi değişimlerinde bu Yönetmelik hükümleri esas alınır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka
Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıda yer alan üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Kart hamili, talep etmek suretiyle kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak,
kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Kart limitinin veya toplam kart
limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince
yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunludur.
Şubeler kanalıyla yapılan kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına veya kart ip-
taline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış
bir belgenin veya doldurulan limit azaltma ya da iptal talep formunun bir örneğinin kart hami-
line verilmesi zorunludur.”

“(3) Kart çıkaran kuruluşlar limit azaltma taleplerini işleme almadan önce, kart hami-
linden talebinin ilgili kart limitini veya toplam kart limitini azaltmaya yönelik olduğuna ilişkin
açık beyan alır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bankalar hakkında bu Yönetmeliğin 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddeleri
ile yedinci ve sekizinci fıkrası hariç 26 ncı maddesine ilişkin hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2007 26458

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/12/2008 27087

2- 1/8/2009 27306

3- 17/12/2010 27788

4- 14/1/2011 27815

5- 19/10/2011 28089

6- 8/10/2013 28789 (Mükerrer)

7- 21/11/2013 28828

8- 31/12/2013 28868

9- 13/5/2014 28999

10- 22/10/2014 29153

11- 2/4/2015 29314

12- 25/11/2015 29543

13- 27/9/2016 29840
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Derece-

lendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönet-

meliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“t) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ): 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendi-

rilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan KOBİ’leri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yetkili derecelendirme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri

ile yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları çalışmaları sı-

rasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını et-

kileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, derecelendirme faaliyeti sonucunda ulaş-

tıkları görüşlerini, kendilerinin veya başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmek-

sizin raporlarında açıklamak zorundadır. Doğrudan veya dolaylı olarak %10 ve daha az paya

sahip olan tüzel kişi ortaklar hariç olmak üzere yetkili derecelendirme kuruluşunun ortakları,

yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derece-

lendirme uzmanları;

a) Derecelendirme hizmeti verilen müşterilerinin, bunların doğrudan veya dolaylı olarak

kontrol ettiği ortaklıkların veya bunları doğrudan veya dolaylı kontrol eden ortakların yönetimi

ile ilgili karar alma sürecine katılamaz, derecelendirme modellerinin geliştirilmesi, yazılımı

ve bunların test edilmesi hariç olmak üzere bu süreçte yönetim ve danışmanlık hizmeti vere-

mezler. 

b) Üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşlerinin; ortağı,

yönetim kurulu başkanı veya üyesi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı veya başka unvan-

larla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya

daha üst konumlarda icrai nitelikte görev yaptıkları müşterilerine ilişkin derecelendirme süre-

cinde yer alamazlar. 

c) Derecelendirme hizmetinin verilmesinden önceki iki yıl içinde derecelendirme hiz-

meti verilen bankada veya bankanın nitelikli paya sahip olduğu veya bankada nitelikli paya

sahip olan ortaklıklarda görev alan kişiler olamaz, gelecek iki yıl içerisinde bunlarda her ne

unvan altında olursa olsun görev alamaz ve yatırım fonları aracılığıyla edinilenler hariç bunların

hisse senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olamazlar.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Yetkili derecelendirme kuruluşunun doğrudan veya dolaylı olarak %10 ve daha az

paya sahip olan tüzel kişi ortaklar hariç olmak üzere ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri,

yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri, derecelendirme uzmanları ve bunların üçüncü

derece dâhil kan ve ikinci derece dâhil kayın hısımları ile eşleri, bu kuruluşlarla hukuki bağ-

lantısı bulunan yurt içinde veya yurt dışında kurulu derecelendirme kuruluşları;

a) Derecelendirme hizmeti verilen müşteri, müşteriyi kontrol eden ortaklar veya müş-

terinin kontrolü altında bulundurduğu ortaklıklar ile doğrudan ya da dolaylı ortaklık, piyasa

koşullarına göre imtiyazlı bir şekilde kredi ya da borç-alacak veya olağan ekonomik ilişkiler

dışında herhangi bir menfaat ilişkisine giremezler, yatırım fonları aracılığıyla edinilenler hariç

bunların hisse senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olamazlar.

b) Derecelendirme hizmeti verilen müşteri, müşteriyi kontrol eden ortaklar veya müş-

terinin kontrolü altında bulundurduğu ortaklıklarda yönetim kurulu başkanı veya üyesi, genel

müdür ya da genel müdür yardımcısı olarak veya önemli karar yetki ve sorumluluğu taşıyan

başka sıfatlarla görev alamaz, yönetim hizmeti veremezler.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Piyasada kabul görmeye ilişkin değerlendirme, her bir varlık kategorisi bazında

yapılır. Bu değerlendirme, derecelendirme kuruluşlarının pazar payları, elde ettikleri gelirler

başta olmak üzere finansal kaynakları, Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca teşkil olan Risk

Merkezine veya kamuya açıklanan derecelendirme faaliyeti sayısı, verdiği derecelendirme not-

larının en az iki banka tarafından kredi tahsis, fiyatlama, menkul kıymet ihracı ve benzeri alan-

larda kullanıldığının belgelendirilmesi ve yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarının yurt

içi veya yurt dışı ilgili otoritelerden aldıkları derecelendirme yetkisi kapsamında en az üç yıldır

derecelendirme faaliyetinde bulunuyor olmaları esasları dikkate alınarak yapılır. İstisnai du-

rumlarda, piyasa katılımcılarının ve Kurumun, derecelendirme kuruluşunun verdiği notların

kredibilitesini ve güvenilirliğini değerlendirebilmesini sağlayacak şekilde yeterli sayı ve yay-

gınlıkta derecelendirme yapılmış olması kaydıyla bu süre Kurumca azaltılabilir. Yetkilendiri-

lecek derecelendirme kuruluşlarının piyasada kabul görme kriterini sağladığına karar vermeye

veya reddetmeye Kurul yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Doğrudan veya dolaylı olarak %10 ve daha az paya sahip olan tüzel kişi ortaklar

hariç olmak üzere derecelendirme faaliyeti ile bu Yönetmelikte yapılmasına izin verilen diğer

faaliyetler dışında ticari faaliyetinin bulunmaması,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Derecelendirme faaliyetlerinin sonuçları ve derecelendirme notları, asgari yılda bir

kez olmak üzere, derecelendirme sözleşmesinde kararlaştırılacak periyotlarda veya müşterinin

kredi değerliliğini veya verilen derecelendirmeye esas oluşturan bilgileri etkileyecek makro
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ekonomik veya müşteriye ilişkin finansal ya da finansal olmayan koşullarda önemli bir deği-

şiklik olması gibi durumlarda, gelişmeler sürekli takip edilmek suretiyle güncellenmeli, ge-

rektiğinde derecelendirme notu değişikliği yapılmalı ve bu durumda, yeni derecelendirme notu

ile birlikte bir önceki derecelendirme notunun değiştirilme gerekçesi risk merkezine bildiril-

melidir, söz konusu not daha önce kamuya açıklanmış bir not ise yeni derecelendirme notu ile

birlikte bir önceki derecelendirme notunun değiştirilme gerekçesi ayrıca kamuya açıklanmalıdır.

f) Bir müşteri hakkında talep edilmemiş derecelendirme notu verilmesinde, bu Yönet-

melikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak son iki hesap dönemi içerisinde talep edilmiş

derecelendirme yapılmış olması ve verilecek derecelendirme notlarının en fazla altı aylık dö-

nemler itibarıyla gözden geçirilerek gerekçesi ile birlikte Risk Merkezine bildirilmesi esastır.

Bir müşteriye talep edilmemiş derecelendirme notu, bu müşteri için talep edilmiş derecelen-

dirmenin yapılmasından sonraki iki hesap dönemi içerisinde bir defaya mahsus olarak verile-

bilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) ben-

di eklenmiştir.

“ğ) Herhangi bir sebeple tüzel kişi ortaklarının doğrudan veya dolaylı ortaklık payları-

nın %10’u geçmesinden dolayı Yönetmelik hükümlerine aykırılık oluşması durumunda Ku-

rul’dan uyum sağlanıncaya kadar süre talep edilerek uyuma yönelik eylem planının sunulma-

ması veya bu durum sonrasında Kurulca verilen sürede uyumun sağlanamaması.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Talep edilmiş veya talep edilmemiş derecelendirme notlarının 5411 sayılı Kanun

ve alt düzenlemelerinde öngörülen derecelendirme uygulamalarında dikkate alınabilmesi için

bu derecelendirme notlarının ilgili derecelendirme kuruluşu tarafından Risk Merkezine bildi-

rilmiş olması esastır.

(3) Yetkili derecelendirme kuruluşları, tanınan derecelendirme notları dahil derecelen-

dirme notlarına ilişkin bilgilerini ve Kurumun belirleyeceği diğer bilgileri bankaların paylaşı-

mına açılmak üzere Risk Merkezine raporlar.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/4/2012 28267

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/4/2015 29314

2- 20/1/2016 29599
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığından:

KOSGEB ORGANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB
Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı “KOSGEB Teşkilat Yönet-
meliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İşletme:19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işlet-
meleri (KOBİ),”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sanayi
ve Ticaret” ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet
Bakanının” ibaresi “Başbakan Yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sanayi
ve Ticaret” ibareleri “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” ve “Devlet Planlama Teşkilatı” ibaresi ise
“Kalkınma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer
alan “Hizmet Merkezlerinin” ibaresi “KOSGEB Müdürlüklerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) İllerdeki KOSGEB Müdürlükleri, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanlığına bağ-
lı çalışırlar. Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanlığının belirlenmesinde Başkan yetkilidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığındaki “Başkan başmüşa-
virleri/”, birinci fıkrasındaki “Başkan Başmüşavirleri ile” ve ikinci fıkrasındaki “Başkan Baş-
müşavirleri ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başkanlığın ana hizmet birimleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı,
b) Girişimcilik Dairesi Başkanlığı,
c) Finansman Dairesi Başkanlığı,
ç) KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
d) Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı,
e) AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı
MADDE 26 – (1) Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) İşletmelerin yatırım, üretim, ihracat, istihdam, pazarlama, yönetim ve planlama ve

benzeri konularda gelişmelerini sağlamak, işbirliklerini arttırmak, bu kapsamda destek model-
lerini oluşturmak veya var olan destek modelleri geliştirmek,

b) İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, çağdaş işletmecilik düzeyine, ileri teknolojili
ve yüksek katma değerli üretim yapısına kavuşmalarını sağlayacak, verimliliği artıracak; mo-
dernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon, bölgesel ve sektörel kalkınma, küme-
lenme, istihdam ve teknoloji adaptasyonu ve benzeri konularda destek modellerini oluşturmak
veya var olan destek modelleri geliştirmek,
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c) İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışı pazar payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini
ve düzeylerini yükseltmek üzere gerekli çalışmaları yapmak, ulusal veya uluslararası kuruluş-
larla işbirliği yapmak, bu kapsamda destek modellerini oluşturmak veya var olan destek mo-
delleri geliştirmek,

ç) İşletmeler arası işbirliğini geliştirmek, yerli sermaye katkısı ile gerçekleştirilecek or-
tak yatırımların oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek, yatırım ortamının iyileş-
tirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve destek modellerini oluşturmak veya var olan destek
modelleri geliştirmek,

d) İşletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi derneklerin küçük ve orta ölçekli sa-
nayi kesiminin ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlemelerini gerçekleştirecek sistemi yer-
leştirmek için destek modellerini oluşturmak veya var olan destek modelleri geliştirmek,

e) Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan işletmelerin reha-
bilitasyonu ve ortak yararlarına yönelik destek modeli oluşturmak ve/veya var olan modelleri
geliştirmek,

f) İşletmelerin eğitim ve danışmanlık ihtiyacını karşılamak üzere gerekli çalışmaları
yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak,

g) İşletmelerin sorunlarına çözüm aramak, ihtiyaçlarını belirlemek, beceri ve kabiliyet-
lerini geliştirmek ve yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmek için ihtiyaç
duydukları danışmanlık hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi için gerekli politika ve
stratejileri belirlemek,

h) KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptırmak, raporlar hazırlamak, so-
runların çözümüne yönelik ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kapsamda projeler hazırla-
mak, yürütmek ve/veya koordinasyonunu sağlamak,

ı) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin uygulanmasına ve iz-
lenmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği yapmak, bu kapsamda teknik alt yapının oluşturul-
masını teminen gerekli bilgiyi sağlamak,

i) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin etkin olarak uygula-
nabilmesini teminen gerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını ilgili birimlerle işbirliği içe-
risinde yapmak,

j) KOSGEB’in sahibi ya da tarafı olduğu, KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik hazırla-
nan proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

k) Görev alanları ile ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve iyi uygulama örnekleri araş-
tırılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda destek modellerini oluşturmak ve iyileştirmek,

l) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer iş-
leri, mevzuat dâhilinde yürütmek,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
26/A maddesi eklenmiştir.

“Girişimcilik Dairesi Başkanlığı
MADDE 26/A – (1) Girişimcilik Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını, ulusal

stratejik hedefler doğrultusunda katma değer sağlayacak işletmelerin kurulmasını ve destek-
lenmesini sağlamak, bu kapsamda destek modelleri oluşturmak ve/veya var olan modelleri ge-
liştirmek,

b) Girişimcilere yönelik eğitim programları düzenlenmesini sağlamak, ve/veya eğitim
ihtiyacını karşılamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaları yapmak, bu
kapsamda destek modeli oluşturmak ve/veya var olan modelleri geliştirmek,

c) Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptırmak, raporlar hazırlamak,
sorunların çözümüne yönelik ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kapsamda projeler ha-
zırlamak, yürütmek ve/veya koordinasyonunu sağlamak,
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ç) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin uygulanmasına ve iz-
lenmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği yapmak, bu kapsamda teknik alt yapının oluşturul-
masını teminen gerekli bilgiyi sağlamak,

d) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin etkin olarak uygula-
nabilmesini teminen gerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını ilgili birimlerle işbirliği içe-
risinde yapmak,

e) KOSGEB’in sahibi ya da tarafı olduğu, girişimcilerin geliştirilmesine yönelik hazır-
lanan proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Görev alanları ile ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve iyi uygulama örnekleri araştı-
rılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda destek modellerini oluşturmak ve iyileştirmek,

g) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer iş-
leri, mevzuat dâhilinde yürütmek,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Finansman Dairesi Başkanlığı
MADDE 27 – (1) Finansman Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) İşletmelere hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak, iş-

tirak etmek ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakları temin etmek, yurt için-
den veya yurt dışından kaynak sağlamak, iştiraklerin faaliyetlerinin takibi, sermaye yapıları
ve diğer bilgiler kapsamında izlenmesini sağlamak, belirlenecek dönemler halinde raporlar ha-
zırlamak,

b) İşletmelerin ve girişimcilerin yatırım, üretim, ihracat, istihdam, teknoloji geliştirme,
pazarlama ve diğer konularda ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri temin etmede ihtiyaç duy-
dukları finansmana erişebilmeleri ile sermaye piyasalarına açılabilmeleri için destek modelleri
oluşturmak ve/veya var olan modelleri geliştirmek,

c) İşletmelerin ve girişimcilerin kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları ile
diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdi veya gayri nakdi kredi temin edebilmeleri
için faiz, komisyon ve diğer masrafları için çalışmaları yapmak, bu kapsamda destek modelle-
rini oluşturmak ve/veya var olan modelleri geliştirmek, gerekli protokolleri yapmak,

ç) İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi için gerekli politika ve
stratejileri belirlemek,

d) KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptırmak, raporlar hazırlamak, so-
runların çözümüne yönelik ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kapsamda projeler hazırla-
mak, yürütmek ve/veya koordinasyonunu sağlamak,

e) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin uygulanmasına ve iz-
lenmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği yapmak, bu kapsamda teknik alt yapının oluşturul-
masını teminen gerekli bilgiyi sağlamak,

f) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin etkin olarak uygula-
nabilmesini teminen gerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını ilgili birimlerle işbirliği içe-
risinde yapmak,

g) KOSGEB’in sahibi ya da tarafı olduğu, KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik hazır-
lanan proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

ğ) Görev alanları ile ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve iyi uygulama örnekleri araş-
tırılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda destek modellerini oluşturmak ve iyileştirmek,

h) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer iş-
leri, mevzuat dâhilinde yürütmek,”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 28 – (1) KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtil-

miştir.
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a) İşletmelerin yatırım, üretim, ihracat, istihdam, pazarlama, yönetim ve planlama ve
benzeri konularda gelişmelerini sağlamak, bu kapsamda destek modellerini oluşturmak veya
var olan destek modelleri geliştirmek,

b) İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışı pazar payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini
ve düzeylerini yükseltmek üzere gerekli çalışmaları yapmak, bu kapsamda destek modellerini
oluşturmak veya var olan destek modelleri geliştirmek,

c) İşletmelerin alacakları eğitim ve danışmanlık hizmeti kapsamında destek modeli
oluşturmak veya var olan destek modelleri geliştirmek,

ç) İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi için gerekli politika ve
stratejileri belirlemek,

d) Taşra teşkilatındaki müdürlüklerin performansının; ölçülmesi, değerlendirilmesi, ra-
porlanması ve iyileştirilmesine yönelik ilgili birimlerle iş birliği içerisinde iş ve işlemleri yü-
rütmek,

e) Taşra teşkilatındaki müdürlüklerin kendi ve/veya merkez teşkilatıyla aralarında ge-
rekli koordinasyonunu sağlamak,

f) Taşra teşkilatında yeni bir müdürlük kurulmasına ilişkin iş ve işlemleri ilgili birimlerle
birlikte yürütmek,

g) KOSGEB destek ve hizmetlerinin; yaygın, etkin ve koordinasyon içinde sunulmasını
sağlamak üzere KOSGEB Temsilcilik Ofislerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin işlemleri
yürütmek,

ğ) Merkez ve taşra teşkilatının mülkiyetinde, tahsis veya kiralama şeklinde kullanımın-
da bulunan taşınmazlara ait iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek,

h) İşletmelerin kullanımına yönelik laboratuvar kurulmasına ve mevcut laboratuvarla
ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Üretim, araştırma, geliştirme ve benzeri konularda başarılı çalışmaları olan işletme,
kişi ve kuruluşlar için ödül programlarını modellemek ve düzenlemek,

i) Taşra teşkilatındaki müdürlüklerin görev ve etki alanlarını belirlemek,
j) Destek modelinin uygulanması sırasında, taşra teşkilatında desteğin işleyişinde ya-

şanan problemleri konsolide ederek, uygulama birliğini sağlamak üzere gerekli iş ve işlemleri
yürütmek,

k) Destek programlarının uygulanmasına ilişkin oluşturulacak olan kurullarda üyelerin
görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, oluşturulan kurulları izlemek, etkinliğini
değerlendirmek ve iyileştirici önlemler almak,

l) Destek modellerinin oluşturulması, geliştirilmesi, mevzuatının hazırlanması ve uy-
gulama süreçlerine yönelik taşra ve merkez teşkilatı ile koordineli olarak katkı sağlamak,

m) Destek modellerinin uygulanma süreçlerinde hedef kitle tarafından ortaya konulan
talep, şikâyet vb. hususlara ilişkin iş ve işlemleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek,

n) KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptırmak, raporlar hazırlamak, so-
runların çözümüne yönelik ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kapsamda projeler hazırla-
mak, yürütmek ve/veya koordinasyonunu sağlamak,

o) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin uygulanmasına ve iz-
lenmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği yapmak, bu kapsamda teknik alt yapının oluşturul-
masını teminen gerekli bilgiyi sağlamak,

ö) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin etkin olarak uygula-
nabilmesini teminen gerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını ilgili birimlerle işbirliği içe-
risinde yapmak,

p) KOSGEB’in sahibi ya da tarafı olduğu, KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik hazır-
lanan proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

r) Görev alanları ile ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve iyi uygulama örnekleri araştı-
rılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda destek modellerini oluşturmak ve iyileştirmek,
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s) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer iş-
leri, mevzuat dâhilinde yürütmek,”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 29 – (1) Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığının görevleri

aşağıda belirtilmiştir.
a) İşletmelerin yatırım, üretim, ihracat, teknoloji geliştirme ve benzeri konularda geliş-

melerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak, işbirliklerini geliştirmek, bu kapsamda des-
tek modellerini oluşturmak veya var olan destek modellerini geliştirmek,

b) Üniversite ve araştırma merkezlerinin imkânlarından yararlanarak, mevcut teknolojik
bilgilere erişimin sağlandığı, yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin geliştirildiği, değerlen-
dirildiği ve yaygınlaştırılarak uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirildiği yapıları kurmak
veya kurulmasını sağlamak,

c) İşletmelerin yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapısına kavuşmalarını sağ-
layacak, yerli üretimi ve verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, en-
formasyon ve teknoloji adaptasyonu vb. konularda destek modellerini oluşturmak veya var
olan destek modellerini geliştirmek,

ç) Üniversiteler, odalar ve araştırma kurumlarının; TEKMER ve Ar-Ge ve İnovasyon
İşbirliği taleplerini değerlendirmek ve protokollerin yapılmasını sağlamak,

d) TEKMER ve Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliklerinde uygulama birliğinin sağlanmasına
ilişkin faaliyetleri yürütmek ve gerektiğinde çözüm önerilerinde bulunmak,

e) Değişik sektörlerde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyet
çıktılarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmak ve bu kapsamda gerekli görülen
birimlerin kurulmasını sağlamak,

f) Üniversiteler ile araştırma merkezlerindeki bilim ve teknoloji alt yapısından işletme-
lerin yararlanmasını sağlamak amacıyla, sanayi ve üniversite işbirliğinin kuvvetlendirilmesini
sağlamak ve KOBİ’ler ile ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyonu temin etmek,

g) Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimciler ile KOBİ’lerin
geliştirilerek yeni ve yerli ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmetin üretilmesi amacıyla araştır-
ma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama ve yerli katkı faaliyetlerinin desteklenme-
sine yönelik yeni destek modellerini oluşturmak veya var olan destek modellerini geliştirmek,

ğ) İlgili birimler ile koordineli olarak veri analizleri ve araştırmalar sonucu yapılan de-
ğerlendirmeler neticesinde; öncelikli teknoloji alanlarının sektörel ve bölgesel düzeyini sapta-
mak, teknoloji araştırma geliştirme, inovasyon ve yerli katkıyı arttıracak destek modellerini
oluşturmak veya var olan destek modellerini geliştirmek,

h) İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yerli üretime yönlendirilmesi için gerekli
politika ve stratejileri belirlemek,

ı) Daire Başkanlığının sorumluluk alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum
ve kuruluşlarla işbirliği, güçbirliği ve benzeri koordinasyon çalışmalarını yürütmek, bu amaçla
geliştirilen projelerde yer almak,

i) Daire Başkanlığının sorumluluğunda bulunan destek programlarının uygulanmasına
yönelik gelen itirazlarla ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek,

j) Görev alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası mevzuatın araştırılması, takibi,
bilgi arşivinin oluşturulması, yayınlanması, güncelliğinin korunması ve hedef kitlenin bilgi-
lendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

k) KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptırmak, raporlar hazırlamak, so-
runların çözümüne yönelik ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kapsamda projeler hazırla-
mak, yürütmek ve/veya koordinasyonunu sağlamak,
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l) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin uygulanmasına ve iz-
lenmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği yapmak, bu kapsamda teknik alt yapının oluşturul-
masını teminen gerekli bilgiyi sağlamak,

m) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin etkin olarak uygula-
nabilmesini teminen gerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını ilgili birimlerle işbirliği içe-
risinde yapmak,

n) KOSGEB’in sahibi ya da tarafı olduğu, KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik hazır-
lanan proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

o) Görev alanları ile ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve iyi uygulama örnekleri araş-
tırılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda destek modellerini oluşturmak ve iyileştirmek,

ö) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer iş-
leri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtil-

miştir.
a) Hükümet programlarında, kalkınma planlarında, yıllık ve orta vadeli programlarda

yer alan ve Başkanlığın görev alanına giren konular ile ilgili yabancı ülke, uluslararası kuru-
luşlar ve bu kapsamdaki ulusal kuruluşlar ile olan ilişkilerde, gerekli çalışmaları etkin, verimli
ve sürekli bir şekilde koordinasyon içerisinde yürütmek,

b) Avrupa Birliği ile ilgili süreçlerde Başkanlığın görev alanına giren konularda program
hazırlıkları, yürütülmesi ve raporlama süreçlerini, ilgili KOSGEB birimleri ile koordineli ger-
çekleştirmek, KOSGEB birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

c) Ülkemizin katılım sağladığı ve katılım sağlanması olası olan uluslararası kuruluşların
program ve faaliyetleri ile ilgili olarak, Başkanlık tarafından yürütülmekte olan veya hazırla-
nacak projelerin uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilmesinin sağlanmasına yönelik
çalışmaların koordinasyonunu yapmak,

ç) Başkanlığın görev alanına giren konularda uluslararası ve ulusal kuruluşlarla, yabancı
ülkelerdeki muadil kuruluşlarla işbirliği içinde ya da KOSGEB olarak kongre, konferans, top-
lantı ve eğitim programları düzenlemek ya da katılım ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

d) Personelin yurtdışı görevlendirme sürecine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
e) Başkanlığın faaliyet alanları çerçevesinde birimler tarafından önerilen ülkelere, ülke

gruplarına ya da uluslararası örgütlere yönelik işbirliği projelerinin hazırlanmasında ve ilgili
makamlara sunulmasında koordinasyonu sağlamak, teknik bilgilendirme programlarını ve pro-
tokollerinin hazırlanması ve yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak,

f) Başkanlığın faaliyet alanları çerçevesinde, ülkemizin faydalanabildiği ve katılım sağ-
ladığı AB program ve mali olanakları ile ilgili olarak, bilgilendirmeler yapmak, Başkanlık ta-
rafından yürütülmekte olan veya hazırlanacak projelere yönelik çalışmaların koordinasyonunu
yapmak,

g) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer iş-
leri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Başkanlığın Danışma ve Denetim Birimleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı,
b) İç Denetim Birimi Başkanlığı,
c) Hukuk Müşavirliği,
ç) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
d) Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanlığı,
e) Kurumsal İletişim Müdürlüğü.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İç Denetim Birimi Başkanlığı
MADDE 33 – (1) İç Denetim Birimi Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar.
a) Kurum kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip

yönetilmediğini, nesnel risk analizlerine dayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve danışmanlık
yapmak,

b) Kurumun kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinlik ve yeter-
liliğini değerlendirmek,

c) Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak ve geliştirmek,
ç) Denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, Üst Yönetici tarafından talep edilen

ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,
d) İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin

yürütülmesine ilişkin diğer usul ve esaslarının belirlendiği iç denetim yönergesini Kurul dü-
zenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve dönemsel olarak gözden geçirmek,

e) İç denetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında Üst Yöneticiye belirli aralıklarla bilgi
sunmak, iç denetim alanındaki gelişmeler ve en iyi uluslararası uygulamalar konusunda Üst
Yöneticiyi bilgilendirmek,

f) Denetim raporlarının bir örneğini Başkanlıkta muhafaza etmek,
g) İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yürütmek,
ğ) 26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen
diğer görevleri yürütmek.

h) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer iş-
leri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin başlığı “Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Strateji Geliştirme ve Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığının” ibaresi “Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının” olarak ve
aynı fıkranın (d), (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,”
“g) İlgili mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı

finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili bi-
rimlere gönderilmesini sağlamak,”

“i) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanlığının görevleri

aşağıda belirtilmiştir.
a) KOBİ’lerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesine

ilişkin değişkenleri, analiz yöntemlerini belirleyerek sistem oluşturmak ve uygulamak,
b) Kurulacak sistemin veya KOSGEB birimlerinin yaptıkları çalışmalarda ihtiyaç du-

yulan verilerin temini amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmalarını yürütmek,
c) KOSGEB destek ve faaliyetlerinin yönlendirilebilmesi için raporlar hazırlamak,
ç) KOSGEB birimleri tarafından yürütülecek çalışmalara ilişkin yöntem belirlenmesi

sürecinde ilgili birimlere destek sağlamak,
d) Ekonomik gelişmelerin KOBİ’lere etkileri konusunda raporlar ve bilgi notları ha-

zırlamak,
e) Kurum ve kuruluşlar tarafından KOBİ’lere yönelik yürütülen çalışma sonuçlarını

derlemek, bilgi havuzu oluşturmak,
f) KOBİ ve girişimcilere yönelik politika ve programların geliştirilmesine ilişkin Üst

Yönetime raporlar sunmak,
g) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,
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ğ) Destek modellerinin oluşturulmasına ve yürürlükteki desteklerin geliştirilmesine yö-
nelik sürecin ve sürece ilişkin altyapının tasarımına ve etkin işletilmesine katkıda bulunmak,

h) Desteklere ilişkin tasarım, uygulama ve sonuçları sistematik bir şekilde izlemek, de-
ğerlendirmek ve analiz çalışmaları yürütmek,

ı) Desteklere yönelik değerlendirme raporları hazırlamak,
i) KOSGEB birimleri tarafından oluşturulan veya üretilen bilgileri paylaşmak bu ko-

nuda Başkanlık stratejilerine ve eylem planlarına girdi teşkil edecek önerilerde bulunmak,
j) Başkanlık tarafından verilecek diğer görevler doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili

işleri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Kurumsal İletişim Müdürlüğü
MADDE 37 – (1) Kurumsal İletişim Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile ilgili işlemleri planlamak ve yürütmek,
b) Başkanlığın faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın

açıklaması, bülten ve duyurularını hazırlamak, basın toplantılarıyla ilgili organizasyon yapmak,
c) Başkanlığın görev alanına giren konular hakkında yazılı ve görsel medyada yer alan

haber, yazı ve programları takip etmek, günlük bülten hazırlamak ve basın arşivi oluşturmak,
gerçeğe uymayan yayınlara karşı gerekli tekzip, düzeltme ve açıklamaların yapılması için ilgili
ve yetkili makamları bilgilendirmek,

ç) Basın mensuplarının sözlü ve yazılı bilgi ve röportaj talepleri konusunda koordinas-
yonu sağlamak,

d) Başkanlığın düzenlediği seminer, sempozyum, panel, toplantı ve benzeri faaliyetler
konusunda ilgili birimlere yardım etmek, fuarlara katılım sağlamak,

e) Başkanlığın faaliyetleri ve tanıtımıyla ilgili broşür bastırmak, fotoğraf çekimi ve vi-
deo kayıt işlerini yürütmek ve bunları arşivlemek,

f) Yayın Kurulunun basılmasına karar verdiği süreli ya da süresiz yayınların basılmasını
sağlamak, Yayın Kurulu hizmetlerinin koordinasyonunu yürütmek,

g) 19/4/2004 tarihli ve 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
hükümleri ile bilgi edinme birimine verilen görevler çerçevesinde, vatandaşlardan ve işletme-
lerden gelen sözlü ve yazılı başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlerden gelecek bilgileri, il-
gililere iletmek,

ğ) Başkanlık birimlerinin yer almasını istedikleri bilgilerin düzenlemelerini yaparak in-
tranet ve internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak,

h) Genel Kurul toplantılarının sekretarya hizmetlerini yürütmek,
ı) Çağrı merkezi sisteminin işletilmesi ve koordinasyonunu sağlamak,
i) Başkanlık faaliyetlerinin sosyal medya üzerinden tanıtımını sağlamak,
j) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden gelen sözlü ve yazılı başvuruları

değerlendirmek, ilgili birimlerden gelecek bilgileri, ilgililere iletmek,
k) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen sözlü ve yazılı baş-

vuruları değerlendirmek, ilgili birimlerden gelecek bilgileri, ilgililere iletmek,
l) Kurumsal iletişim faaliyetlerini sağlamak,
m) Destek modellerinin tanıtımına ve bilgilendirilmesine yönelik ilgili birimlerle işbir-

liği ile çalışmalar yapmak,
n) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer iş-

leri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.
“ç) Personelin atama, görevlendirme, ücret, sosyal güvenlik ve diğer özlük işlemlerini

yürütmek,”
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“g) Personelin mevzuat hükümlerine göre harcırah hariç her türlü ücretlerini tespit et-
mek ve ücret programını yönetmek.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 40 – (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtil-

miştir.
a) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
b) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri

çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma,
soğutma, onarım, personelin ulaşımı, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

c) Personelin KOSGEB’e bağlılığını artırıcı ve beşeri ilişkilerinin gelişmesi yönünde
sosyal etkinlikler planlamak, yemekhane, kreş, gündüz bakımevi ve revir ve benzeri hizmetle-
rinin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

ç) Merkez teşkilatının protokol, tören ve kutlama işlerinin düzenlenmesi için gerekli
hazırlıkların yapılmasını diğer birimlerle koordinasyon içerisinde sağlamak,

d) Merkez teşkilatı hizmet binasının teknik, idari ve sosyal işleyişine yönelik her türlü
iş ve işlemleri yürütmek,

e) Merkez teşkilatı hizmet binasının ortak kullanım alanlarını yönetmek, işletmek, ki-
raya vermek ve bu alanlarda kullanılacak, tefrişat, demirbaş ve malzeme vb. ihtiyaçları karşı-
lamak ve bunların bakım onarımını yapmak veya yaptırmak,

f) İş sağlığı ve güvenliği ile sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yü-
rütülmesini sağlamak,

g) Başkanlığın resmi mühür işlemlerini yürütmek,
ğ) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer iş-

leri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (g), (ğ)

ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
“ç) Kurumsal yazılım ihtiyacının karşılanmasına yönelik süreçleri yürütmek,
d) Başkanlığın e-dönüşüm ve e-devlet kapsamındaki çalışmalarda, ilgili birimlerle ko-

ordinasyonu sağlayarak yürütmek,”
“g) Başkanlığın bilgisayar ağları altyapısına, ağ ve bilgi güvenliğine ilişkin iş ve işlem-

leri yerine getirmek,
ğ) Başkanlık binamızdaki veri merkezi için güç kaynağı, jeneratör ve benzeri elektrik

faaliyetleri ve benzeri elektrik faaliyetleri ile bakım onarım ve alt yapısına ilişkin olarak teknik
şartnamelerin hazırlanması veya hazırlatılması, bakım-onarımının yapılması veya yaptırılması,
teknik destek hizmetlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak,”

“i) Destek modellerinin uygulanmasına ve izlenmesine yönelik olarak ilgili birimlerle
işbirliği içerisinde teknik alt yapının oluşturulmasını sağlamak,”

“j) Başkanlık personeline ait elektronik imza başvuru taleplerini takip ve kontrol etmek,
listeleri düzenleyip ilgili sertifika üreticisine iletmek, kullanım sırasında ortaya çıkan problem-
leri gidermek,

k) Başkanlık bünyesinde bilgi güvenliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, po-
litikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

l) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer iş-
leri, mevzuat dahilinde yürütmek.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İcra Komitesinin sekretarya hizmetlerini yürütmek,
d) Genel Kurul ve İcra Komitesi kararlarını konularına göre veri tabanına aktararak or-

tak kullanıma sunmak, bunları muhafaza etmek ve alınan kararların gereğinin yerine getiril-
mesini teminen ilgili birimler ile koordineli çalışmak,”
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici üçüncü madde eklenmiştir.
“Başkan Başmüşavirleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Başkan Başmüşaviri olarak görev yapanlar bu maddeyi ihdas

eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte almış oldukları tüm mali ve özlük hakları saklı kalmak
kaydıyla Başkan Müşaviri olarak atanmış sayılırlar.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 sayılı KOSGEB Pozisyon Cetvelinde yer alan
Başkan Başmüşaviri satırı yürürlükten kaldırılmış Başkan Müşaviri, Daire Başkanı, KOBİ Uz-
manı, Muhasebeci, Teknisyen, Şoför ve Toplam satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/6/2011 27951

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/12/2011 28129
2- 29/1/2013 28543
3- 11/5/2013 28644
4- 19/9/2014 29124
5- 27/6/2015 29399
6- 20/1/2018 30307
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA-SATMA VE İHALE

PROSEDÜRLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/5/2016 tarihli ve 29722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması

Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 2011-2015 uygulama dönemi yatırım yükümlülüklerinin tamamlanmasına yönelik

yapılan çerçeve anlaşmalar, en geç 31/12/2018 tarihi itibariyle sonlandırılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/1993 tarihli ve 21662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları

Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Kurum içi müfettişliğe alınma şartları ve müfettişliğe atanma

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli

olmak üzere;

a) Kurum içi Müfettişliğe alınmak için;

1) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d)  bentlerindeki şart-

lara sahip olmak,

2) Başkanlıkça yapılacak olan yazılı ve sözlü müfettişliğe giriş sınavını kazanmak,

3) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında en az 10 yıl hizmeti olmak ve Bölge

Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü kadrolarında en az 3 yıl süreyle görev yapmak,

4) 657 sayılı Kanuna göre aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması ceza-

larından birisi ile cezalandırılmamış bulunmak,

gerekir.

(2) Kurum içi müfettiş giriş sınavında başarılı olanlar 3 ay süreyle hizmet içi eğitime

tabi tutulduktan sonra 3 ay süre ile de refakatinde bulundukları müfettişin denetim ve gözeti-

minde mesleki bilgileri, yetenekleri, tutum ve davranışları ile çalışmaları yeterli görülenler

Başkanlıkça sözlü olarak yapılacak yeterlik sınavına çağrılırlar.

(3) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün ona-

yıyla Müfettişliğe atanırlar.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 9809 VANALAR - DÖKME DEMİRDEN KÜRESEL VANALAR-YANICI

GAZLAR İÇİN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2018/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 9809 (Aralık 2015) “Vanalar - Dökme Demirden

Küresel Vanalar - Yanıcı Gazlar İçin” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları

belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, doğal gaz ve LPG ve benzeri gibi yanıcı gaz boru hatla-

rında kullanılan anma çapı DN 65’ten DN 300’e kadar olan dökme demirden mamul küresel

vanaları kapsar.

(2) Bu standard, çelik ve bakır alaşımlı küresel vanaları kapsamaz.

(3) Çalışma basıncı sınıflarına ve sıcaklık, ısıl dalgalanmalar ve benzeri gibi çalışma

koşullarına göre kullanılacak olan bağlantı elemanlarının tipi, ürettiği malzemeleri ve ölçülerini

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli

ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012

tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alan-

da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 9809 “Vanalar - Dağıtım Vanaları (Boru Hatlarında Kullanılanlar

hariç) – Küresel - Yanıcı Gazlar İçin (Doğal Gaz ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazı “LPG”) Anma

çapı DN 65 mm’den DN 500 mm (dahil)’ye Kadar” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Tek-

nik Kurulunun 21/12/2015 tarihli toplantısında kabul edilerek yerine revizyonu hazırlanan TS

9809 (Aralık 2015) “Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar - Yanıcı Gazlar İçin” stan-

dardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 9809 (Aralık 2015) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve

piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 9809 (Aralık 2015) “Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar

-Yanıcı Gazlar İçin” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal

olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
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(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Dü-

zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve

esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 9809 (Aralık 2015) “Va-

nalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar - Yanıcı Gazlar İçin” Standardı ile İlgili Tebliğ tara-

fından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya

arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını iste-

yebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 9809 (Aralık 2015) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 18/7/2001 tarihli ve 24466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/76-77) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ  (SIRA NO: 57)

(PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 58)

MADDE 1 – 13/1/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat

Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nin ekinde yer alan

“Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları” başlıklı “VI” numaralı Tablonun 1 sıra numaralı sa-

tırında bulunan “1/1/2017 tarihinden itibaren” şeklindeki başlık “1/1/2017-30/6/2018 dönemi

için” olarak değiştirilmiş, Tabloya 1 sıra numaralı satır olarak aşağıdaki bölüm eklenerek son-

raki sıra numaraları teselsül ettirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 19)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C) kısmının;

a) (2.1.3.3.3.1.), (2.1.3.3.4.2.), (2.1.5.2.1.), (2.1.5.2.2.) bölümlerinde yer alan “atıkları-
nın” ibareleri “atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının” olarak; (2.1.5.2.1.), (2.1.5.2.2.) bölüm-
lerindeki “atıklarından” ibareleri “atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından” olarak; (2.1.3.3.4.)
bölümünün başlığı “2.1.3.3.4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları
ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi” olarak değiştirilmiştir.

b) (2.1.3.3.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafındaki “cam kırıkları” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, konfeksiyon kırpıntıları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/A-1.1.1.) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin

hizmetler KDV’den istisnadır. Aynı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca bir teslimin ihracat tes-
limi sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekir:

a) Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya veya 4458 sayılı
Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan güm-
rüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına ya da yetkili
gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi
edilmelidir.

3065 sayılı Kanunun (12/2) nci maddesine göre yurtdışındaki müşteri, ikametgâhı, iş-
yeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında olan alıcılar ile yurtiçinde bulunan firmanın yurtdışında
kendi adına müstakil olarak faaliyet gösteren şubeleridir.

Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunan firmaların yurtdışında iş
yapmak için açmış oldukları büro, temsilcilik, acentelik ve benzeri kuruluşlar Türkiye’de mu-
kim firmaların yurtdışında kendi adına müstakil olarak faaliyet gösteren şubeleri kapsamındadır.
Dolayısıyla, KDV mükelleflerinin yurtdışında iş yapmak için açmış oldukları şube, büro, tem-
silcilik, acentelik ve benzeri kuruluşlarında kullanmak veya satmak üzere yurtdışına çıkara-
cakları mallarla ilgili teslimler de kesin ihracat olması koşuluyla ihracat teslimi niteliğindedir.

Serbest bölgedeki alıcı kavramı, ilgili mevzuatları çerçevesinde söz konusu bölgelerde
faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişi alıcıları ifade eder.

İhracat teslimine ait fatura ve benzeri belgelerin yukarıda belirtilen yurtdışındaki müş-
teri veya serbest bölgedeki alıcı adına düzenlenmesi gerekir.

b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye
veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu
mağazalara veya bunların depolarına veya yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.

3065 sayılı Kanundaki istisna uygulamasında ihracat, esas itibarıyla, serbest dolaşımda
bulunan bir malın dış ticaret ve gümrük mevzuatları doğrultusunda, ihracat işlemlerinin ta-
mamlanmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi dışına çıkarılmasıdır. Dış ticaret
mevzuatında ihracat olarak değerlendirilen ancak, 3065 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve Teb-
liğin bu bölümünde belirlenen şartları taşımayan işlemlerin ihracat istisnası kapsamında de-
ğerlendirilmesi mümkün değildir.

Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurtdışındaki alıcı adına hareket eden
yurtiçindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi ya da herhangi bir şekilde değer-
lendirilmesi halinde ihracat istisnasının uygulanabilmesi için malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük
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bölgesinden çıkması şarttır. Bu durumda, yurtdışındaki alıcı adına hareket eden yurtiçindeki
ilgililere yapılan teslimler vergiye tabi olacak, bunların yaptığı ihracat ise istisna kapsamına
girecektir.

3065 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca, bir serbest bölgedeki alıcıya yapılan ve
serbest bölgeye vasıl olan teslimler ile gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu ma-
ğazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler ihracat istisnası kapsamındadır. Gümrüksüz
satış mağazaları ve depoları, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı
fıkrasındaki yetkiye istinaden 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Gümrüksüz satış mağazalarına
veya depolarına sadece ilgili gümrük mevzuatına göre buralarda satılması uygun bulunan mallar
istisna kapsamında teslim edilebileceğinden, gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların de-
polarına istisna kapsamında teslim edilecek malların ilgili gümrük mevzuatına göre gümrüksüz
satış mağazalarında satılabilecek mal cinslerinden olup olmadığı mükelleflerce kontrol edilir.

Uluslararası taşımacılığa ilişkin olarak deniz ve hava taşıma araçlarına yapılan akarya-
kıt, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki teslimler aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde
vergiden istisnadır:

a) Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara ya-
pılan akaryakıt, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki teslimler ihracat teslimi kapsa-
mında KDV’den istisnadır.

b) Uluslararası taşımacılık yapan yerli gemi ve uçaklar ise "yurtiçinde bulunan bir fir-
manın yurtdışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubesi" niteliği taşıdığından bu
araçlara yapılan söz konusu teslimler ihracat istisnası kapsamına girer.

c) Yukarıda açıklanan ve istisna kapsamına giren teslimlere ilişkin işlem veya ödeme-
lerin acenteler tarafından yapılması istisnanın uygulanmasına engel değildir.

ç) Söz konusu teslimlerin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi için güm-
rük çıkış beyannamesi ile tevsik edilmesi gerektiği tabiidir.

Mal ihracına ilişkin istisna, ihracatın gerçekleştiği tarih olan gümrük beyannamesinin
“kapanma tarihi”ni içine alan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilir.
İhracat işlemleri iç gümrüklerde yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin sınır
gümrüklerince kapatıldığı tarih, ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir.

Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin düzenlenme-
diği hallerde, malın serbest bölgeye giriş işlemlerinin tamamlanarak serbest bölgeye vasıl ol-
duğu tarih ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir. Bu tarih, malların serbest bölgeye
girişinin yapıldığını gösteren, serbest bölge işlem formunun ilgili idare tarafından onaylandığı
tarihtir.

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına
yapılan teslimlerde, antrepo beyannamesi düzenlenecek olup, malın gümrüksüz satış mağaza-
sına veya deposuna konulduğunu (fiilen işleticiye teslim edildiğini/işletici tarafından fiilen tes-
lim alındığını) gösteren antrepo giriş sayım tutanağını da ihtiva eden antrepo beyannamesinin
ilgili gümrük idaresi tarafından onaylandığı tarih itibarıyla istisna kapsamındaki işlemin ger-
çekleştiği kabul edilir. İstisna kapsamında gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depo-
larına yapılan teslimler ile ilgili faturaya, “3065 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddelerine göre
gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim” ibaresi şerh olarak düşülür.

İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş olsa dahi, istisna
ihracatın yapıldığı dönem KDV beyannamesi ile beyan edilir.

Mal ihracına ilişkin beyan, ilgili dönem KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade
Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda
301 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.
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Bu satırın, “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa ihracat tesliminin bedeli girilir. İhracat
bedeli, gümrük beyannamesinin kapanma tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanmış bulunan
(kapanma tarihinde Resmî Gazete’de kurlar ilan edilmemiş ise kapanma tarihinden önceki ilk
Resmî Gazete’de yayınlanmış bulunan) T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye
çevrilir.

“Yüklenilen KDV” sütununa ise istisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren, bu Teb-
liğin (IV/A) bölümündeki açıklamalar dikkate alınarak belirlenen KDV tutarı yazılır.

İstisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren verginin mahsuben veya nakden iadesi-
nin talep edilmemesi halinde “Yüklenilen KDV” alanına “0” yazılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/A-1.1.2.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar ek-
lenmiştir.

“Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depola-
rına yapılan teslimlerde istisna, gümrük idaresi tarafından onaylanmış antrepo beyannamesiyle
tevsik edilir.

Gümrüksüz satış mağazasına veya bunların depolarına konulan malın ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı olarak usulsüz satışının yapıldığının tespiti halinde (hak sahipleri dışında-
kilere satış yapılması, hak sahibi olanlara belirlenen limitlerin üstünde satış yapılması, malın
yersiz veya haksız olarak her türlü kullanımı gibi haller), malın gümrüksüz satış mağazasına
konulması sırasında alınmayan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcı gümrüksüz satış
mağazası işleticisinden aranır. Usulsüz satış yapıldığı hususu, ilgili gümrük idaresi tarafından
mağaza işleticisinin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir.

Gümrüksüz satış mağazalarına veya depolarına ilgili mevzuata uygun olarak teslimde
bulunan satıcının istisna ve iadeye ilişkin işlemleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ye-
rine getirilir.

Gümrüksüz satış mağazaları veya bunların depolarına, belirlenen usul ve esaslara göre
istisna kapsamında işlem tesis edilmemesi gerektiği halde, istisna kapsamında mal teslim edil-
mesi halinde, mağaza işleticisinin doğrudan sorumlu tutulduğu haller dışında, zamanında alın-
mayan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar satıcı mükelleften aranır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/A-1.1.3.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar ek-
lenmiştir.

“Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depola-
rına konulan malların satıcılara geri gönderilmesi halinde mağaza işleticisi tarafından KDV
hesaplanmaz.

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına
yapılan teslim dolayısıyla iade talep edilmemiş olması halinde, yalnızca matrahta meydana ge-
len değişiklik doğrultusunda defter kayıtları ile beyanların düzeltilmesi yeterlidir. Ancak, güm-
rüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına istisna kapsamında yapılan teslime ait iade
talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran malların geri gelmesi durumunda
aşağıdaki şekilde hareket edilir:

- Malların geri geldiği vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde defter
kaydı ve beyanname üzerinde gerekli düzeltmeyi yapan mükellefin vergi dairesine yazılı olarak
müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.

- Mükellefin, malların geri geldiği dönemde düzeltme işlemini yapmaması halinde; is-
tisna kapsamındaki işlem nedeniyle iade edilen KDV, malların geri geldiği dönemden düzelt-
menin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükel-
leften aranır.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/A-1.1.4.) bölümünde yer alan “(Serbest bölgeye yapılan
ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elek-
tronik ticaret gümrük beyannamesi)” ibaresi “(Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge
işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük be-
yannamesi, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların de-
polarına yapılan teslimlerde, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğuna
dair ilgili gümrük idaresinin onayını da içeren antrepo beyannamesi)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin (II/A-6.1.) bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümle-
sinde yer alan “bakım ve tamir giderlerini” ibaresi “bakım ve tamir giderleri ile otoyol geçiş
ücretlerini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin (II/B) kısmının 14 üncü bölümünden sonra gelmek üzere
sırasıyla aşağıdaki bölümler eklenmiş ve bu bölümlerden sonra gelen bölümün numarası buna
göre teselsül ettirilmiştir.

“15. Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve
Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna

7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen
(k) bendine göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve
köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yö-
relerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme
yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine
tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler,
Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası
dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler 1/6/2018 tarihinden itibaren ge-
çerli olmak üzere KDV’den istisnadır.

15.1. İstisnanın Kapsamı
15.1.1. İstisna Kapsamında Yer Alan Tesisler
İstisnanın kapsamına, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, bele-

diyelere ve köylere bağışlanacak aşağıdaki tesislerin inşasına ilişkin mal teslimleri ve hizmet
ifaları girmektedir:

- Okul,
- Sağlık tesisi,
- Yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üze-

re öğrenci yurdu,
- Çocuk yuvası,
- Yetiştirme yurdu,
- Huzurevi,
- Bakım ve rehabilitasyon merkezi,
- Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler,
- Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler,
- Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri,
- Gençlik ve izcilik kampları.
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler dışındakilere

bağışlanan tesisler ile genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere
ve köylere bağışlanmakla birlikte yukarıda sayılanlar arasında yer almayan tesislerin inşasına
ilişkin yapılan teslim ve hizmetler için bu istisnadan yararlanılamaz.
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Düzenlemedeki “okul” ifadesinden, doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin verildiği
temel birimlerin anlaşılması gerekmekte olup rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim
merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve akşam sanat okulları da bu
kapsamda değerlendirilir.

Düzenlemedeki “sağlık tesisi” ifadesinden, Sağlık Bakanlığınca sağlık tesisi kapsamın-
da değerlendirilen kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir.

Düzenlemedeki “ibadethane” ve “yaygın din eğitimi verilen tesis” ifadelerinden Diyanet
İşleri Başkanlığınca ibadethane sayılan yerler ile Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi olan
ve din eğitimi verilen tesislerin anlaşılması gerekmektedir.

Düzenlemedeki “çocuk yuvası” ve “yetiştirme yurdu” ifadeleri, Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığının hizmet dönüşümü kapsamında bulunan çocuk evleri sitesi, çocuk destek
merkezi ve çocuk evlerini de kapsar.

15.1.2. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar
Söz konusu istisnadan; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, bele-

diyelere ve köylere bağışlanmak üzere bu idare ve kuruluşlarla protokol imzalamak suretiyle
Tebliğin (II/B-15.1.1.) bölümünde sayılan tesisleri inşa eden/ettiren gerçek ve tüzel kişiler (ka-
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu, kooperatif, dernek, vakıf ve benzerleri dahil), KDV
mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın faydalanır.

15.1.3. İstisna Kapsamına Giren İşlemler
İstisna kapsamına; genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve

köylere bağışlanmak üzere Tebliğin (II/B-15.1.1.) bölümünde sayılan tesislerin inşası dolayı-
sıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler girmektedir. Söz konusu tesislerin tadil,
bakım ve onarım işlemlerine yönelik teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmez.

İstisnadan faydalanılabilmesi için ilgili idare ve kuruluşlarla bağış protokolü imzalan-
ması şarttır.

İstisna kapsamındaki tesisin inşaatı ile birlikte bağışlanması öngörülen makine, teçhizat
ve tefrişatın bağışta bulunacaklara teslimi, söz konusu makine, teçhizat ve tefrişatın tesisin kul-
lanım amacına uygun olması, mutat olması ve bağış protokolünde açıkça belirtilmiş olması
kaydıyla istisna kapsamında değerlendirilir.

Söz konusu tesislerin belirli bir kısmının inşa edilmesine yönelik bağışta bulunulmasına
dair protokol düzenlenmesi halinde, bağışta bulunan tarafından inşa edilmesi öngörülen kısımla
ilgili yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında değerlendirilir.

Örnek: Bay (A), Milli Eğitim Bakanlığı ile Trabzon/Çaykara’da 20 derslikli ortaokul
binasının %50’sinin bağışlanmak üzere inşa edilmesine ilişkin bağış protokolü yapmıştır. Bay
(A), söz konusu okul binasının %50’lik kısmının inşasına ilişkin (B) Taahhüt Ltd. Şti. ile söz-
leşme imzalamıştır. Buna göre (B) Taahhüt Ltd. Şti.nin okul binasının inşasına ilişkin Bay
(A)’ya vereceği inşaat taahhüt işi KDV’den istisna olacaktır.

Bu tesislerin tamamının veya belirli bir kısmının inşasına yönelik ilgili idare ve kuru-
luşlara nakdi olarak yapılan bağışlar, ilgili idare ve kuruluş tarafından istisna kapsamındaki
tesislerin inşasına ilişkin yapılacak mal ve hizmet alımlarında kullanılsa bile bu alımlar istisna
kapsamında değerlendirilmez.

15.2. İstisnanın Uygulanması
15.2.1. Genel Olarak
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere ba-

ğışlanmak üzere inşa edilecek tesislere ilişkin ilgili idare ile bağışta bulunacaklar arasında bağış
protokolü düzenlenir. Söz konusu protokolde, bağışlanmak üzere inşa edilecek tesisin maliyeti,
teknik özellikleri (açık ve kapalı alan, derslik sayısı, yatak sayısı vb.), inşa edileceği alan gibi
bilgilere yer verilir.
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Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere bağışta
bulunacaklar, bağışlayacakları tesise ilişkin uygulama projesini hazırlar ve inşaat ruhsatını alır-
lar. Bağışlanacak tesisin ilgili idare ve kuruluşa ait bir taşınmaz üzerinde inşa edilmesi halinde
tesise ilişkin uygulama projesi ve inşaat ruhsatı ilgili idare ve kuruluş tarafından alınır. Bağışta
bulunacaklar uygulama projesi ve inşaat ruhsatına uygun olarak hazırlayacakları istisna kap-
samında alınacak mal ve hizmet listesini ilgili idare ve kuruluşun onayına sunarlar.

Bağışta bulunacaklar, ilgili idare ve kuruluş tarafından onaylanmış olan mal ve hizmet-
lere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra ilgili idare veya kuruluşla imza-
lanmış bağış protokolü ve inşaat ruhsatının bir örneğiyle birlikte, KDV mükellefiyeti bulunu-
yorsa bağlı bulundukları vergi dairesi, KDV mükellefiyeti bulunmuyorsa bağış yapılan tesisin
bulunduğu yer Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa istisna belgesi almak için başvuruda
bulunurlar. Vergi Dairesi/Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık, talebin öngörülen şartları sağ-
layıp sağlamadığını değerlendirir ve (EK:29)’da yer alan belgeyi düzenleyerek bağış yapacak-
lara verir ve bir örneğini protokol yapan kuruluşa gönderir. Alınan istisna belgesinin bir örneği
mal ve hizmetin alımı sırasında bağış yapacaklar tarafından satıcılara verilir ve istisna kapsa-
mında işlem yapılması talep edilir. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza
ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.

İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer
alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan satıcı, istisna belge-
sinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı
ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal teslimi ve hizmet ifası gerçek-
leştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler.

Satıcı mükellefin iade talebi, bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli
diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde
proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir. Revize
sonrası istisna kapsamına giren alışların istisna kapsamında alınabilmesi için istisna belgesinin
revize ettirilmesi gerekir.

İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize
edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir.

Tek satıcıdan alınan proje maliyetinin binde 5’ine kadar olan birden fazla mal ve hiz-
mete ilişkin harcamalar listeye tek satır olarak girilebilir. Birden fazla binde 5’lik toplu satır
yazılabilir. Bu şekilde toplu yazılacak satırlarda yer alan tutarların toplamının proje maliyetinin
yüzde 10’unu aşmaması gerekir. Bu durumda da mal ve hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hu-
suslar, bu kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara iliş-
kin fatura tarih ve numarasının listede yer alması gerektiği tabiidir.

İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge,
ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen mala
ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır.

İlgili idare ve kuruluşlar, proje kapsamındaki tesislerin projeye uygun olarak yapıldığını,
inşaat ruhsatının alındığı tarihten itibaren altışar aylık dönemler itibarıyla istisna belgesini dü-
zenleyen Vergi Dairesine/Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bildirirler. Bu bildirimin
yapılmaması durumunda istisna belgesini düzenleyen Vergi Dairesi/Vergi Dairesi
Başkanlığı/Defterdarlık ilgili idare ve kuruluştan bildirimi talep eder, bildirim gelene kadar is-
tisna belgesi kapsamında işlem yapılmaması için gerekli önlemleri alır.

Ayrıca, projenin tamamlanarak tesisin idareye teslim edildiği ya da protokole göre inşa
edilmesi öngörülen tesisin tamamlanmadığı, protokole uygun olarak yapılmadığı, ilgili idare
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ve kuruluşlar tarafından bağışta bulunmak üzere protokolü imzalayan ve istisnadan yararla-
nanların vergi dairesine veya istisna belgesini düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığına/Defter-
darlığa bildirilir.

Bağışta bulunanlar tarafından belli bir kısmı inşa edilen ancak protokolde öngörülen
şekilde tamamlanamayan tesislere ilişkin istisnadan yararlanılabilmesi için ilgili idare ve ku-
ruluşlar tarafından kabulü uygun görülen kısmının ayrıca istisna belgesini düzenleyen Vergi
Dairesine/Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bildirilmesi gerekmektedir.

İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna
belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Belgeyi veren Vergi Dairesi/Vergi
Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar
tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol eder ve bağış yapılan
ilgili idare ve kuruluşun yapacağı bildirime göre istisna belgesini kapatır.

Satıcılar, yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin faturada, Tebliğin bu bölü-
mündeki açıklamaları da göz önünde bulundurmak suretiyle KDV hesaplamazlar.

Ayrıca, istisna kapsamında teslimde bulunan veya hizmet ifa eden mükelleflerin mal
ve hizmet alımları genel hükümlere göre KDV'ye tabidir.

İstisna hükmünün yürürlüğe girdiği 1/6/2018 tarihinden önce başlayan istisna kapsa-
mındaki projelere ilişkin, 1/6/2018 tarihinden sonra yapılan mal ve hizmet alımları istisna kap-
samında olup, bu kapsamda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesi alınması ve yu-
karıda yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde hareket edilmesi gerekir.

15.2.2. KDV Ödenerek Yapılan Alımlarda Uygulama
İstisna kapsamındaki mal ve hizmetlerin KDV ödenerek satın alınması da mümkün

olup bu şekilde yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödenen KDV, bağış yapacaklara iade
edilir. Ancak bu durumda Tebliğin (II/B-15.2.1.) bölümüne göre KDV ödemeksizin mal ve hiz-
met almak suretiyle istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

Öte yandan, bu kapsamda bağış yapacaklara KDV iadesi yapılabilmesi için Tebliğin
(II/B-15.2.1.) bölümünde aranılan şartların bağış yapacaklar tarafından sağlanması ve istisna
belgesi eki listenin (proje kapsamında yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifalarına ilişkin liste)
temin edilmesi gerekmekte olup, söz konusu bölümde istisnanın uygulanmasına dair yapılan
açıklamalar bu bölüm için de geçerlidir. İstisna belgesi eki liste, bağış yapacaklara bir yazı
ekinde verilir ve bunlar için istisna belgesi (EK: 29) düzenlenmez.

Bağış yapacaklar, istisna belgesi eki listenin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümüne
alış faturasının tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle projeye
uygun olarak sisteme girerler.

Bağış yapacakların KDV mükellefiyeti bulunması halinde, bu işlemler dolayısıyla yük-
lenilen vergiler indirim konusu yapılır, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde ise iade
konusu yapılabilir. Bağış yapacakların KDV mükellefiyeti bulunmaması halinde ise proje kap-
samındaki mal ve hizmetler nedeniyle ödenen KDV, bağışlanan tesisin bulunduğu yer vergi
dairesince iade edilir.

Proje kapsamındaki tesislerin projeye uygun olarak yapıldığına ilişkin Tebliğin (II/B-15.2.1.)
bölümünde belirtilen bildirimlerin ilgili idare ve kuruluşlar tarafından yapılmaması durumunda
istisna belgesini düzenleyen Vergi Dairesi/Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık ilgili idare ve
kuruluştan bildirimi talep eder, bildirim gelene kadar istisna kapsamında iade yapılmaz.

15.3. İstisnanın Beyanı
15.3.1. Bağış Yapacaklara İstisna Kapsamında Satış Yapanların Beyanı
Bu istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin yapıldığı vergi-

lendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler”
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kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 333 kod numaralı “Genel
ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan
Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet
Tutarı” sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV”
sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV
tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yaz-
malıdır.

15.3.2. KDV Ödeyerek Mal ve Hizmet Alan Bağışçıların Beyanı
KDV ödeyerek proje kapsamında mal ve hizmet alan KDV mükellefleri tarafından bu

tutarlar, KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının
“Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 444 kod numaralı “Genel ve Özel Bütçeli
Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına
İlişkin Ödenen KDV” satırında beyan edilir.

KDV ödeyerek proje kapsamında mal ve hizmet alan ancak KDV mükellefiyeti bulun-
mayanların iade talebi, aylık dönemler itibarıyla bağışlanacak tesisin bulunduğu yer vergi dai-
resine standart iade talep dilekçesiyle yapılır.

15.4. İade
15.4.1. Bağış Yapacaklara İstisna Kapsamında Satış Yapanlara İade
Bağış yapacaklara istisna kapsamında satış yapanların iade taleplerinde aşağıdaki bel-

geler aranır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- İstisna belgesinin örneği ile proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve

hizmet listesinin örneği
15.4.2. KDV Ödeyerek Mal ve Hizmet Alan Bağışçılara İade
KDV ödeyerek mal ve hizmet alan bağışçıların iade taleplerinde aşağıdaki belgeler ara-

nır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (KDV mükellefiyeti

bulunmayanlardan aranmaz.)
- Proje kapsamında yapılan harcamaya ait olduğu ilgili idare veya kuruluş tarafından

onaylanan yüklenilen KDV listesi
- Proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
15.4.3. Mahsuben İade
Bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş

olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aran-
madan yerine getirilir.

15.4.4. Nakden İade
Bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi ince-

leme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi
aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine ge-
tirilir. Teminat verilmesi halinde iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu
veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.
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15.5. Müteselsil Sorumluluk
İstisnadan yararlanmak isteyen alıcıların istisna belgesinin imza ve kaşe tatbik edilmiş

bir suretini, mükellef olmayanların ise sadece imzaladıkları istisna belgesinin bir suretini, mal
teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıya vermeleri gerekmektedir. Bu yazı olmadan istisna
uygulanması halinde, ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim veya hizmeti yapan
mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı da müteselsilen sorumludur.

Kendisine teslim veya hizmetin istisna kapsamına girdiğini gösteren belge verilen satıcı
mükelleflerce, başka bir şart aramaksızın istisna kapsamında işlem yapılır.

- İstisna için ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları baştan taşımadığı ya da şartların
daha sonra ihlal edildiğinin tespiti,

- Bağış protokolüne göre idareye teslim edilmesi gereken tesisin tamamlanmadığının
ya da protokole uygun olarak yapılmadığının ilgili idare ve kuruluş tarafından bildirilmesi (Pro-
tokolde öngörülen şekilde tamamlanamayan ancak belli bir kısmı inşa edilen tesislere ilişkin
ilgili idare ve kuruluş tarafından kabulü uygun görülen kısımlar hariç)

durumlarında, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna
kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan veya KDV ödeyerek mal ve hizmet alan ve
kendisine iade yapılan bağışçıdan aranır.

16. Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna
7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen

(l) bendine göre, Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türki-
ye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuru-
luşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
(Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte
sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) 1/6/2018 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır.

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
16.1. Kapsam
3065 sayılı Kanunun (13/l) maddesinde düzenlenen istisnanın kapsamına Türkiye’de

yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek
veya tüzel kişiler tarafından, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen
koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri girmektedir.

Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde istisna uygulanabil-
mesi için bu hizmetleri veren gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat çerçevesinde Sağlık
Bakanlığınca izin verilen sağlık kurum ve kuruluşu olmaları zorunludur.

Buna göre, hastaneler (kamu, özel, üniversite), tıp merkezleri, polikliniklerin yanında
Sağlık Bakanlığından izin almak suretiyle faaliyette bulunan; aile ve toplum sağlığı merkezleri,
muayenehaneler, laboratuvarlar, müesseseler, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık ku-
ruluşları, ambulans hizmetleri sunan kuruluşlar, diyaliz merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitas-
yon merkezleri, genetik hastalıklar tanı merkezleri, hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan özel
sağlık kuruluşları, hemoglobinopati tanı merkezleri, madde bağımlılığı tedavi merkezleri, üre-
meye yardımcı tedavi merkezleri, terapötik aferez merkezleri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp
uygulama merkezleri, kordon kanı bankaları ile kaplıcaların Türkiye’de yerleşmiş olmayan ya-
bancı uyruklu gerçek kişilere verdikleri koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon
hizmetlerinde istisna uygulanır.

16.1.1. İstisna Kapsamına Giren Hizmetler
İstisna kapsamına Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından

verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri girmektedir. Söz konusu
hizmetlerin münhasıran bu sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilmesi gerekmektedir.
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Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamı Sağlık Ba-
kanlığının ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Saç ekimi, cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, dolgu maddeleri uygulamaları gibi estetik
amacıyla yapılan hizmetler bu istisna kapsamında değerlendirilmez.

Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile birlikte verilebilen
konaklama, ulaşım, yemek gibi teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmez.

16.1.2. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar
İstisnadan, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler yararlanabilir.
5901 sayılı Kanunun (3/1-d) maddesinde, yabancının Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile

vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.
193 sayılı Kanunun “Türkiye’de yerleşme” başlıklı 4 üncü maddesine göre, ikametgahı

Türkiye’de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla otu-
ranlar (Geçici ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez.) Türkiye’de yerleşmiş sayılır.

193 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, belli ve geçici görev veya iş için Türki-
ye’ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve du-
rumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat mak-
sadıyla gelenler ile tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türki-
ye’de alıkonulmuş veya kalmış olan yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, Tür-
kiye’de yerleşmiş sayılmazlar.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve 193 sayılı
Kanuna göre Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu istisnadan fay-
dalanabilir.

Öte yandan, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca kendilerine mavi kart ve-
rilen ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler de bu istisnadan faydalanabilir.

İstisna kapsamında hizmet sunan sağlık kurum ve kuruluşları, alıcının istisna kapsa-
mında olduğunun tevsikine ilişkin olarak uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasa-
port üzerinden Türkiye’ye son giriş tarihinin altı aydan fazla olmadığını kontrol etmek ve pa-
saportun fotokopisini (çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi
kartın fotokopisini) hizmet sunulmadan önce alıcıdan almak zorundadırlar.

16.2. İstisnanın Uygulanması
İstisna uygulanabilmesi için, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek ki-

şilerin uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaportu (çıkma izni almak suretiyle
Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartı) ibraz ederek, yabancı uyruklu olduklarını
ve pasaport üzerinden altı aydan daha az süreli Türkiye’de bulunduklarını tevsik etmeleri ge-
rekmektedir.

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye’de yerleşmiş olma-
yan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde
verdikleri koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin faturada hiz-
met verilen yabancının adı, soyadı, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport veya mavi kart
numarası, verilen hizmetin niteliği, hizmetin sunulduğu yer ve hizmet bedeli bilgilerine yer
vererek KDV hesaplamazlar.

Yabancı ülke pasaportunun veya mavi kartın fotokopisi, hizmeti sunanlar tarafından
213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.

Yabancılara sunulan koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine
ilişkin faturanın, hizmet sunulan yabancı hasta yerine, sigorta kuruluşları, yabancı sosyal gü-
venlik kurumları, yetkili acenteler veya Sosyal Güvenlik Kurumuna (ikili sosyal güvenlik an-
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laşması bulunan ülkelerde yerleşik olanlara verilen hizmet bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından ilgili ülke kurumlarından tahsil edilmesi durumunda) düzenlenmesi mümkün ola-
bilmektedir. Bu durumda istisnanın uygulanabilmesi için düzenlenen faturada hizmet verilen
yabancının adı, soyadı, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport veya mavi kart numarası,
Türkiye’ye en son giriş tarihi, verilen hizmetin niteliği ve hizmet bedeli bilgilerine yer verilmesi
zorunludur.

16.3. İstisnanın Beyanı
Bu istisna kapsamında yapılan hizmetler, hizmetin yapıldığı vergilendirme dönemine

ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam
İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 334 kod numaralı “Yabancılara Verilen Sağlık
Hizmetlerinde İstisna” satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sü-
tununa istisnaya konu hizmetlerin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu hizmetlere
ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek
istemeyen mükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.

16.4. İade
Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilerin uyruğunda bulunduğu

ülke tarafından verilmiş pasaportun veya çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kay-
beden kişilerde mavi kartın fotokopisi.

16.4.1. Mahsuben İade
Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belge-

lerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu
ve teminat aranmadan yerine getirilir.

16.4.2. Nakden İade
Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talep-

leri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin
5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna
göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat,
vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (II/F-4.3.) bölümünün başlığı “4.3. Gelir Vergisi Kanununun
81 inci Maddesi Kapsamındaki İşlemler, Adi Ortaklıkların Sermaye Şirketine Dönüşmesi ile
Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemleri” olarak, aynı bölümün
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3065 sayılı Kanunun (17/4-c) maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde be-
lirtilen işlemler ile aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahi-
linde adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu kap-
samında yapılan devir ve bölünme işlemleri vergiden istisna edilmiştir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (II/F-4.7.2.) bölümünün başlığı “4.7.2. Metal, Plastik, Kâğıt,
Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarının Teslimi” olarak, aynı bölümün birinci
cümlesinde yer alan “cam teslimlerinde” ibaresi “cam ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimle-
rinde” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 10 – Aynı Tebliğin (II/F-4.14.) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği güm-
rüklü sahalarda; 3065 sayılı Kanunun (17/4-o) maddesine göre, vergisiz satış yapılan işyerle-
rinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması, (17/4-ö) mad-
desine göre ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören
mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri KDV’den müstesnadır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin (III/A-4.) bölümünün sonuna aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
“4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti
3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el mo-

torlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayan-
lardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı
değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde mat-
rah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.

KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan
ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli
ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el
motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygu-
laması yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler
tarafından uygulanacaktır.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik
kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el mo-
torlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, İkinci
El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için
verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler.

Taşınmaz ticareti ile iştigal edenler, 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan ticari iş-
letmeler ile esnaf ve sanatkârlardır. Taşınmaz ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki
belgesi almamış olanlar, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması
için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler.

Verilen süre içinde yetki belgesini almamış olanlar ile yetki belgesi almaksızın ikinci
el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin ikinci el motorlu kara taşıtı
veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanmaz.

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanabilmesi
için, araç veya taşınmazın basit tadil, bakım ve onarım işlemleri dışında vasfında esaslı deği-
şiklik yapılmaması gerekmektedir.

Örnek 1: İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal eden (A) Otomotiv Ltd. Şti., KDV
mükellefi olmayan Bay (B)’den 32.000 TL’ye ticari araç satın almıştır. (C) Servis A.Ş.den hiz-
met almak suretiyle, satın alınan aracın yıllık bakımı yaptırılmış ve otomobile çelik jant taktı-
rılmıştır. Bu hizmetin karşılığı olarak (C) Servis A.Ş.ye 5.000 TL+900 TL KDV ödenmiştir.
Daha sonra söz konusu otomobil KDV hariç 40.000 TL’ye satılmıştır. KDV mükellefi olmayan
Bay (B)’den satın alınan araca yıllık bakım yaptırılması ve çelik jant taktırılması, otomobilin
vasfında esaslı bir değişiklik oluşturmadığından, söz konusu aracın satışında özel matrah uy-
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gulanacak ve alış bedeli olan 32.000 TL düşülmek suretiyle 8.000 TL özel matrah üzerinden
(8.000 x 0,18 =) 1.440 TL KDV hesaplanacaktır. Ayrıca taşıtın yıllık bakımı ile çelik jant ta-
kılmasına ilişkin (C) Servis A.Ş.ye ödenen 900 TL KDV, (A) Otomotiv Ltd. Şti. tarafından in-
dirim konusu yapılabilecektir.

Söz konusu aracın, KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında tanımlanan binek otomobillerinden olması durumun-
da, özel matrah üzerinden %1 oranında KDV uygulanacağı tabiidir.

Örnek 2: İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal eden Bay (A), KDV mükellefi
olmayan Bay (B)’den 1978 model kullanılamaz halde bulunan bir aracı 10.000 TL bedelle satın
almıştır. (C) Servis A.Ş.den hizmet almak suretiyle, söz konusu aracın motoru dahil birçok par-
çası değiştirilmek suretiyle yenilenmiş ve (C) Servis A.Ş.ye 20.000 TL+3.600 TL KDV öden-
miştir. Yenilenen araç Bay (A) tarafından KDV hariç 40.000 TL’ye satılmıştır. Söz konusu ara-
cın motor dahil birçok parçasının değiştirilmek suretiyle yenilenmesi, taşıtın vasfında esaslı
bir değişiklik oluşturduğundan söz konusu aracın tesliminde özel matrah uygulanmayacak,
toplam satış bedeli olan 40.000 TL matrah üzerinden KDV hesaplanacaktır. Diğer taraftan, ara-
cın yenilenmesine ilişkin (C) Servis A.Ş.ye ödenen 3.600 TL KDV, Bay (A) tarafından indirim
konusu yapılabilecektir.

Örnek 3: Taşınmaz alım satımı ile iştigal eden (A) Emlak Danışmanlık A.Ş. KDV mü-
kellefi olmayan gerçek kişiden almış olduğu işyerinin boyasını ve su tesisatını yenileyerek sat-
mıştır. İşyerinin boyası ve su tesisatının yenilenmesi, işyerinin vasfında esaslı bir değişiklik
oluşturmadığından (A) Emlak Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan işyeri tesliminde özel mat-
rah uygulanacaktır.

Örnek 4: (A) Mobilya İmalat, Turizm A.Ş. 3 yıl önce yatırım amaçlı almış olduğu ar-
sayı (B) Konut Yapı Kooperatifine satmıştır. (A) Mobilya İmalat, Turizm A.Ş.nin faaliyet ko-
nusu taşınmaz ticareti olmadığından arsa tesliminde özel matrah uygulanmayacaktır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin (III/A) kısmının (4.), (4.2.2.), (4.5.), (4.6.), (4.7.), (4.8.)
bölümlerindeki “(23/f)” ibareleri “(23/g)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin (IV/A) kısmının (1.5.) bölümünden sonra aşağıdaki bölüm
eklenmiştir.

“1.6. İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşlemle İlgili
Yüklenilen Kur Farkları

Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme iliş-
kin mal ve hizmet alımlarına ait kur farkları ortaya çıkabilmekte olup, söz konusu kur farkı
üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dö-
nemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilmesi mümkündür.
Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde,
işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV he-
sabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine
ilişkin iade hesabında dikkate alınabilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin (IV/A-2.1.) bölümünün üçüncü paragrafındaki “gümrükte
onaylatılan özel fatura nüshası” ibaresinden sonra gelmek üzere “, onaylanmış antrepo beyan-
namesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Tebliğe ekte yer alan EK 29 eklenmiştir.
MADDE 16 – Bu Tebliğin 6 ncı ve 13 üncü maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri

1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 304)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Düzenleme, Dayanak ve Öngörülen Teşvik

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa, 21/3/2018

tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen Geçici 21 inci maddenin uygulanmasına iliş-
kin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.

Yasal düzenleme ve dayanak
MADDE 2 – (1) 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 21 – Bu Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kap-

samında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının
prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim
indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk
eden vergiden terkin edilir.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga
vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez
ve ödenmez.

Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2020 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik
kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla
teşvik kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek
çalışanlar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınır. Bu mad-
de kapsamındaki vergi teşvikleri, bu Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sağlanan teş-
vikten yararlanılan çalışanlar için maddede yazılı süre ve şartlarla sınırlı olarak uygulanır, prim
ve ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de uygulanmaz.

Bu madde kapsamında teşvikten yararlanılmış olan çalışanın teşvik süresini tamamla-
madan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, bu maddede belirtilen şartların sağlanması
kaydıyla üçüncü fıkrada belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere söz konusu çalışan için,
yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, kalan süre kadar bu teşvikten yararla-
nılabilir.

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda
yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsa-
mına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve
uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanun-
dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi
çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki desteklerden faydalananlar hariç ol-
mak üzere, 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan iş-
yerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı
çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muh-
tasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak
kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden
üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesin-
den itibaren bu Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu
maddede yer alan vergi teşviklerinden yararlandırılır.
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini be-
lirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Öngörülen teşvik
MADDE 3 – (1) 4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesiyle, aynı Kanunun Geçici

19 ve 20 nci maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler
için asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir ver-
gisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyan-
name/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi
suretiyle, gelir vergisi stopaj teşviki sağlanmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM
4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında İşe Alınan Ücretlilere

İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması

Gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılmasına ilişkin şartlar
MADDE 4 – (1) 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesi kapsamında öngörülen

şartları taşıyan özel sektör işverenleri, 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları
sigortalılardan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikinden aşağıdaki şartlar dahilinde faydalana-
caktır.

a) Sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
b) Sigortalının işe başlama tarihinden önceki üç ay içerisinde, toplam on günden fazla;

31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildi-
rilmemiş olması ve sigortalının isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,

c) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden bil-
dirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki
sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınmış olması.

İstisna uygulamasında süre
MADDE 5 – (1) 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesi kapsamında işe alınan

sigortalılar için sağlanan gelir vergisi stopajı teşviki, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2020 tarihine
kadar uygulanmak üzere, teşvik kapsamına giren her bir çalışan için en fazla 12 ay süre ile uy-
gulanır.

Bu süre; engelli, 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek
çalışanlar için 18 ay süre ile uygulanır.

(2) 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan iş-
yerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı
çalıştırılmaması nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muh-
tasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak
kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden
üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesin-
den itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırılır.

Gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulanması
MADDE 6 – (1) 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesinden yararlanan işve-

renler için gelir vergisi stopajı teşviki 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere, sigortalının
1/1/2018 tarihinden itibaren işe alındığı aydan başlamak ve öngörülen süreleri aşmamak üzere
her ay verilecek muhtasar beyannamelerde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde uygu-
lanır. Üç aylık muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veren mükellefler
tarafından gelir vergisi stopajı teşviki, üç aylık dönemler itibarıyla dikkate alınır.

(2) 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesine göre prim desteğinden faydalanı-
lamayan durumlarda gelir vergisi stopajı teşviki de uygulanmaz.
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(3) Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra, gerek eski çalışanların gerekse ila-
ve istihdam edilenlerin 31/12/2020 tarihinden önce işten çıkarılması durumunda, işten çıkış
tarihinden önceki takvim yılında istihdam edilen ortalama sigortalı sayısının üzerinde kalınmak
koşuluyla, terkin edilecek vergi tutarının tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan
kalan sigortalılar dikkate alınır. Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanıla-
cağı işveren tarafından serbestçe belirlenir.

Örnek 1: İşveren (A)’nın, 2017 yılı içinde verdiği aylık prim ve hizmet belgelerindeki
ortalama sigortalı sayısı 20’dir. Bu işveren, 2017 yılı ortalaması olan 20 sigortalısına ilave ola-
rak 2018 yılının Nisan ayında destek kapsamında bulunan 5 sigortalı istihdam etmiştir.

Buna göre, işveren (A), Nisan ayında istihdam ettiği ve şartların tamamını taşıyan 5 si-
gortalısı için teşvikten yararlanabilecektir.

Örnek 2: İşveren (B)’nin, 2017 takvim yılında verdiği aylık prim ve hizmet belgele-
rindeki ortalama işçi sayısı 30’dur. Bu işveren, 8/5/2018 tarihinde ilave istihdama ilişkin şartları
taşıyan 8 işçi istihdam etmiş ve bu işçiler için teşvikten yararlanmaya başlamıştır.

İşveren (B), 2018 Eylül ayında teşvik kapsamında olmayan 4 işçisini işten çıkarmıştır.
Bu durumda işveren (B), ilave istihdam etmiş olduğu 8 işçi için Eylül 2018’e kadar ilave istih-
dam teşvikinden yararlanacak olup bu tarihten sonra ise 2017 yılında istihdam ettiği ortalama
30 sigortalının üzerinde kalan 4 işçi için teşvikten yararlanacaktır. Teşvikten yararlanacağı 4
işçinin hangisi olacağı işveren tarafından serbestçe belirlenecektir.

Örnek 3: İşveren (D), 2017 takvim yılında tescil ettirdiği işyerinde sigortalı işçi çalış-
tırmamıştır. 2/2/2018 tarihinde işe aldığı 2 işçi için ilk defa sigortalı bildiriminde bulunmuştur.

Bu işveren, ilk defa sigortalı bildiriminde bulunduğu ayı takip eden üçüncü aya ilişkin
(Mayıs ayına ait olup Haziran ayında verilecek) aylık muhtasar beyanname/muhtasar ve prim
hizmet beyannamesinden itibaren Mayıs ayına ilişkin ödediği ücretler üzerinden gelir vergisi
stopajı teşvikinden yararlanmaya başlayacaktır.

2018 yılında işe yeni başlayan mükellefler için de gelir vergisi stopaj teşviki aynı şekilde
uygulanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
4447 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamında İşe Alınan Ücretlilere

İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması

Gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılmasına ilişkin şartlar
MADDE 7 – (1) 4447 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamında öngörülen

şartları taşıyan ve imalat sektöründe faaliyette bulunan özel sektör işverenleri, 1/1/2018 tari-
hinden itibaren işe aldıkları sigortalılardan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikinden aşağıdaki
şartlar dahilinde faydalanacaktır.

a) İşverenin, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet bel-
gelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,

b) İşverenin ustalık belgesi sahibi olması,
c) Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması,
ç) Sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
d) Sigortalının işe başlama tarihinden önceki üç ay içerisinde, toplam on günden fazla;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olması ve sigortalının isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,

e) Sigortalının, 2017 yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık
prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı
sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınması.
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İstisna uygulamasında süre
MADDE 8 – (1) Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki, 31/12/2018 tarihine

kadar uygulanmak üzere, 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında teşvik kapsamına giren ça-
lışanlara uygulanır.

Gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulanması
MADDE 9 – (1) 4447 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesinden yararlanan işverenler

için gelir vergisi stopajı teşviki 31/12/2018 tarihini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı
ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır. Üç aylık muhtasar beyan-
name/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veren mükellefler tarafından gelir vergisi stopajı
teşviki uygulamasında, üç aylık dönemlere tekabül eden aylar dikkate alınır.

(2) Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlana-
bilir.

(3) 2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce Kanun
kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildi-
riminde bulunan işyerleri bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanamaz.

(4) 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde
kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 3’ten fazla olan işyerleri bu madde kapsamında gelir vergisi
stopajı teşvikinden yararlanamaz.

(5) 4447 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre prim ve ücret desteği sağlan-
mayan aylar için gelir vergisi stopajı teşviki de uygulanmaz.

(6) Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra, gerek eski çalışanların gerekse ila-
ve istihdam edilenlerin 31/12/2018 tarihinden önce işten çıkarılması durumunda, 2017 takvim
yılında istihdam edilen ortalama sigortalı sayısının üzerinde kalınmak koşuluyla, terkin edilecek
vergi tutarının tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate
alınır. Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanılacağı işveren tarafından ser-
bestçe belirlenir.

Örnek 4: İmalat sektöründe faaliyette bulunan işveren (E)’nin 2017 yılı aylık prim hiz-
met belgelerindeki sigortalı sayısı ortalaması 3 işçidir. İşveren 15/1/2018 tarihinde ilave istih-
dam şartlarını taşıyan 3 ilave işçi istihdam etmiştir.

İşveren (E)’nin, işe aldığı ilave 3 işçiden 2’si için işe giriş tarihini takip eden aydan
başlamak ve iki ayda bir hesaplanmak üzere, Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık ayı
ücretleri üzerinden, bu aylara ilişkin vereceği muhtasar beyannamelerinde/muhtasar ve prim
hizmet beyannamelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanacaktır.

Örnek 5: Üç ayda bir muhtasar beyanname veren ve imalat sektöründe faaliyette bu-
lunan işveren (F)’nin 2017 yılı aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısı ortalaması
2 işçidir. İşveren 15/2/2018 tarihinde ilave istihdam şartlarını taşıyan 2 ilave işçi istihdam et-
miştir.

İşveren (F)’nin, işe aldığı ilave 2 işçiden dolayı işe giriş tarihini takip eden aydan baş-
lamak ve iki ayda bir hesaplanmak üzere, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım ayı ücretleri
üzerinden, 2018 yılı Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak 2019’da vereceği muhtasar beyanname-
lerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararla-
nacaktır.

Örnek 6: İşveren (G)’nin, 2017 takvim yılında verdiği aylık prim ve hizmet belgele-
rindeki ortalama işçi sayısı 1’dir. Bu işveren, 8/3/2018 tarihinde ilave istihdama ilişkin şartları
taşıyan 2 işçi istihdam etmiş ve bu işçiler için teşvikten yararlanmaya başlamıştır. İşveren (G),
2018 Eylül ayında teşvik kapsamında olmayan 1 işçisini işten çıkarmıştır.

Bu durumda işveren (G), ilave istihdam etmiş olduğu 2 işçi için Nisan, Haziran ve
Ağustos aylarında ilave istihdam teşvikinden yararlanacak olup Ekim ve Aralık aylarında ise
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2017 yılında istihdam ettiği ortalama 1 sigortalının üzerinde kalan 1 işçi için teşvikten yarar-
lanacaktır. Teşvikten yararlanacağı 1 işçinin hangisi olacağı işveren tarafından serbestçe belir-
lenecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Uygulamanın esasları
MADDE 10 – (1) 4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi kapsamında gelir vergisi

stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dik-
kate alınır.

(2) 4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi kapsamında muhtasar beyanname/
muhtasar ve prim hizmet beyannameleri üzerinden terkin edilecek tutar, teşvikten yararlanılan
sigortalı bazında ve teşvikten yararlanılan yılda uygulanacak asgari ücretin aylık brüt tutarının
çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim
indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemez.

(3) 4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşvi-
kinden yararlanmak isteyen işverenlerin, Tebliğin ekinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin
Bildirim”i (EK:1) doldurmaları ve muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi
ekinde vermeleri zorunludur.

(4) Bildirimin (XIV) numaralı sütununda yer alan terkin edilebilecek vergi tutarını ve-
recekleri muhtasar beyannamenin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Tablo-1 "Matrah
ve Vergi Bildirimi" bölümünün (20-e) No.lu satırında (4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci
maddesi kapsamında terkin edilecek tutar) göstereceklerdir. Bu tutar, aynı beyannamenin (19)
No.lu satırında gösterilen gelir vergisi kesintisi toplamından indirilerek terkin işlemi gerçek-
leştirilmiş olacaktır.

(5) Terkin işlemi sonrasında kalan gelir vergisi tutarı, muhtasar beyannamenin/ muhta-
sar ve prim hizmet beyannamesinin (21) No.lu “Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı” sa-
tırında gösterilecektir. Bu tutar tahakkuka esas alınacak ve beyannamenin Tablo-2 “Tahakkuka
Esas İcmal Cetveli” bölümünün (2) No.lu “Tahakkuk Eden” satırına aktarılacaktır.

(6) 4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi kapsamında terkine konu edilen tutar
muhtasar beyannamenin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (20-e) No.lu satırında gös-
terilmiş olduğundan, vergi dairesince ayrıca bir terkin işlemi yapılmayacaktır.

(7) 7103 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle;

a) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar Tebliğin 4 ve 7 nci maddelerindeki şartları taşıyan
sigortalılardan dolayı yararlanılamayan gelir vergisi stopajı teşvik tutarları, bu tarihten sonra
verilecek ilk muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinde mahsup
edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için teşvikten yararlanılamayan dönemlere ait bil-
gilerin de ilk muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ekinde verilecek bil-
dirime eklenmesi gerekmektedir.

b) Bu suretle mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde, kalan tutar, sonraki aylarda
verilecek muhtasar beyannameler/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri üzerinde, yukarıda
açıklanan esaslar çerçevesinde mahsup edilecek olup önceki dönemlere ait muhtasar beyanna-
meler/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için bu nedenle düzeltme yapılmayacaktır.

c) Üç aylık muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veren mükel-
leflerce doldurulacak olan bildirimde, teşvikten faydalanılan her ay ayrı satırda gösterilecektir.

Örnek 7: İşveren (H)’nin, 2017 takvim yılında verdiği aylık prim ve hizmet belgele-
rindeki ortalama işçi sayısı 20’dir. Bu işveren, 8/1/2018 tarihinde ilave istihdama ilişkin şartları
taşıyan 2 işçi istihdam etmiştir.
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İşveren (H), 2018 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin muhtasar be-
yanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini kanuni süresinde vermiştir. İşveren (H),
Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanamamıştır.

Bu durumda işveren (H), yararlanamadığı gelir vergisi stopaj teşvik tutarları ile Haziran
ayına ait teşvik tutarını, Temmuz/2018’de vereceği muhtasar beyanname/muhtasar ve prim
hizmet beyannamesi üzerinden mahsup edebilecektir.

Örnek 8: İşveren (I), 2017 yılı için verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde ortalama
5 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. İşveren (I), 1/6/2018 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı
işçi sayısını, Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi
ile 6’ya çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi bekar olup asgari ücret almaktadır.

Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

Örnek 9: İşveren (L), 2017 yılı için verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde ortalama
12 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren (L), 1/12/2018 tarihinden itibaren işletmesinde
çalıştırdığı işçi sayısını, ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 13’e çıkarmıştır.

2018 yılı Aralık ayında 5.000 TL brüt ücretle istihdam edilmeye başlanan ve ilave is-
tihdama ilişkin tüm şartları taşıyan bekâr çocuksuz bir hizmet erbabı için yararlanılacak teşvik
tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.
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Teşvikten faydalanılamayacak durumlar
MADDE 11 – (1) Aşağıda yazılı çalışanlardan dolayı, söz konusu madde ile getirilen

gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılamaz.
a) Kamu idarelerine ait işyerlerinde çalışanlar,
b) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsa-

mına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışanlar,
c) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım
işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalışan-
lar,

ç) Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
d) Yurt dışında çalışan sigortalılar,
e) 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 20 nci maddesinde öngörülen diğer şartları sağ-

layamayan işyerlerinde çalışanlar.
Diğer hususlar
MADDE 12 – (1) Üç aylık dönemler halinde verilen muhtasar beyannamelerde/muh-

tasar ve prim hizmet beyannamelerindeki ilave istihdam ile ilgili şartların varlığı her bir ay
için ayrı ayrı değerlendirilerek terkin edilecek tutar belirlenecektir.

(2) Birden fazla işyerinde faaliyette bulunan ve her bir işyeri için ayrı ayrı aylık prim
ve hizmet belgesi veren işverenler, ilave istihdamdan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin
şartları her işyeri için ayrı ayrı dikkate alacaktır. İşverenin birden fazla işyerindeki çalışanlarına
yaptığı ücret ödemeleri ile ilgili tek muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyanna-
mesi vermesinin bir önemi bulunmamaktadır.

(3) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi kapsa-
mında, ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine devir olunması, kollektif ve adi komandit şirketin
sermaye şirketine dönüşmesi hali ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu-
nunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen devir işlemlerinde işve-
renler, bu işlemler öncesinde ilave istihdam kapsamında olan işçiler için teşvikten faydalan-
maya devam ederler.

(4) İlave istihdam teşvikinden faydalanan işverenin ölümü halinde, aynı işe devam eden
mirasçıların şartları taşımak kaydıyla teşvikten faydalanmaları mümkündür.

(5) 4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi kapsamında, gelir vergisi stopajı teş-
vikinden yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için diğer kanunlarda yer alan benzer
nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

(6) Teşvik kapsamında olan bir çalışanın, teşvik süresini tamamlamadan işten ayrılıp
yeniden işe başlaması halinde, bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla belirlenen
yararlanma süresini aşmamak üzere söz konusu çalışan için, yeniden işe başladığı tarihteki du-
rumu dikkate alınarak, kalan süre kadar bu teşvikten yararlanılabilir.

(7) Teşvik uygulamasında, işverenlerin tam veya dar mükellefiyet esasında vergilendi-
rilmesinin bir önemi bulunmamaktadır.

(8) Teşvikten yararlanan işverenlerin sonradan yapılan tespitlerde teşvikten yararlanma
şartlarını haiz olmadıklarının belirlenmesi halinde, tahakkuk ettirilerek terkin edilen vergi,
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli müeyyideler uy-
gulanarak tahsil edilecektir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 500)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli

ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile
eklenen geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir
veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE
değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını teşkil etmektedir.

Yasal mevzuat ve dayanak
MADDE 2 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;
- 262 nci maddesinde, “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut

değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin
toplamını ifade eder.”,

- 269 uncu maddesinde, “İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet
bedelleri ile değerlenir...”,

- 270 inci maddesinde, “Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden baş-
ka, aşağıda yazılı giderler girer:

1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;
2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit

giderler.
Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel

Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte
mükellefler serbesttirler.”,

- 271 inci maddesinde, “İnşa edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen makina ve te-
sisatta bunların inşa ve imal giderleri, satın alma bedeli yerine geçer.”,

- 272 nci maddesinde, “Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimen-
kulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı
olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım
varlıklarının maliyet bedeline eklenir…”,

- Geçici 31 inci maddesinde, “Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter
tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren-
ler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran
sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile bu Ka-
nunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir
para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarını (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihra-
cına konu edilen taşınmazlar hariç) 30/9/2018 tarihine kadar aşağıdaki şartlarla yeniden de-
ğerleyebilirler.

a) Yeniden değerlemede, taşınmazların ve bunlara ait amortismanların, bu Kanunda yer
alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınır. Amortismana tabi taşınmazlar için
amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda yeniden değerlemeye esas alı-
nacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir.

b) Taşınmazların (a) bendine göre tespit edilen değerleri ve bunlara ilişkin amortisman-
ların yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bu-
lunur. Yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı olarak bu Kanunun mü-
kerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan;
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i) En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve bunların amortismanları için, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, söz konusu bilançonun ait
olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

ii) En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlar ve bunların amortismanları
için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, taşınmazın
iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

dikkate alınır. Bu bent uyarınca dikkate alınacak Yİ-ÜFE ibaresi; Türkiye İstatistik Ku-
rumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) de-
ğerlerini, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değerlerini ifade
eder.

c) Yeniden değerleme neticesinde taşınmazların değerinde meydana gelecek değer artışı,
yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların her birine isabet eden değer artışları ayrıntılı
olarak gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Değer artışı,
taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değer-
leri arasındaki farktır. Net bilanço aktif değeri, taşınmazların bilançonun aktifinde yazılı de-
ğerlerinden, pasifte yazılı amortismanların tenzili suretiyle bulunan değeri ifade eder.

Taşınmazlarını bu madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler bu
kıymetlerini, yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana
tabi tutmaya devam ederler.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %5 oranında he-
saplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına
kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine be-
yan edilir ve aynı süre içerisinde ödenir. Bu fıkra kapsamında ödenen vergi; gelir ve kurumlar
vergisinden mahsup edilmez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul
edilmez. Beyanın zamanında yapılmaması ya da tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi
halinde bu madde hükümlerinden faydalanılamaz.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme
dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu iş-
lemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar ver-
gisine tabi tutulur.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte özel
bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmaz.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılmasından önce bu Kanu-
nun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin şartların
oluşması halinde, bu madde gereğince oluşan değer artışı fonu özsermayeden düşülmek sure-
tiyle mezkûr madde uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yet-
kilidir.”,

hükümleri yer almaktadır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ uygulamasında;
a) 193 sayılı Kanun: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu,
b) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
c) 5520 sayılı Kanun: 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununu,
ç) Bilanço esasına göre defter tutan mükellef: 213 sayılı Kanunun 177 nci maddesinde

sayılan mükellefleri,
d) Değer artışı: Taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi

net bilanço aktif değerleri arasındaki farkı,
e) Net bilanço aktif değeri: Taşınmazların bilançonun aktifinde yazılı değerlerinden,

pasifte yazılı amortismanların tenzili suretiyle bulunan değeri,

6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470                              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



f) Taşınmaz: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704 üncü mad-
desi uyarınca arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat
mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri,

g) Tam mükellefiyet: 193 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 inci maddeleri ile 5520 sayılı Ka-
nunun 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, gerek Türkiye içinde gerekse
Türkiye dışında elde edilen kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilmeyi,

ğ) Yİ-ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden
itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) değerlerini, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici
fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değerlerini,

ifade eder.
Yeniden değerleme yapabilecek mükellefler
MADDE 4 – (1) Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif,

adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri
ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı taşınmazları, kanunda yazılı istisnalar
dışında yeniden değerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar.

(2) Aşağıda sıralanan mükellefler 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi uygula-
masından yararlanamaz;

• Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler,
• İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler,
• Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler,
• Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler,
• Sigorta ve reasürans şirketleri,
• Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları,
• Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden

mükellefler,
• 213 sayılı Kanunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine, kayıtlarını Türk para birimi

dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler.
Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetler
MADDE 5 – (1) 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih

(25/5/2018) itibarıyla aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar (tapu kütüğünde ayrı sayfaya kayde-
dilen bağımsız ve sürekli hak niteliğindeki üst hakları dâhil) bakımından söz konusu madde
uygulamasından yararlanılabilir.

(2) Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar ile
taşınmazların alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu amaçla aktiflerinde
kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler, bu kapsamda yeniden değerlemeye tabi tutula-
maz. Kapsama giren işletmelerin kiralamaya konu ettikleri taşınmazlar emtia niteliğinde bu-
lunmadığından, yeniden değerlemeye tabi tutulabilir.

(3) Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, 213 sayılı Kanun uygulamasında
amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, müessese
hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye
tabi tutulabilecektir.

Yeniden değerlemeye esas değer
MADDE 6 – (1) Yeniden değerleme, taşınmazların ve varsa bu taşınmazlara ait amor-

tismanların, 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarih (25/5/2018) itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri
üzerinden yapılır.

(2) Amortismana tabi taşınmazlar için amortismanın herhangi bir yılda eksik ayrılması
veya hiç ayrılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak değer bu amortis-
manlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir.

(3) 213 sayılı Kanunun 272 nci maddesi uyarınca maliyet bedeline intikal ettirilen gi-
derler ile 163 ve 334 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca maliyet bedeline
dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları da yeniden değerleme kapsamına girmektedir.
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Yeniden değerleme yapılmasında ihtiyarilik
MADDE 7 – (1) Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve

kurumlar vergisi mükellefleri için yeniden değerleme yapılması zorunlu olmayıp kapsama giren
mükelleflerin tercihine bırakılmıştır. Dileyen mükellefler bilançolarında kayıtlı taşınmazları
yeniden değerlemeye tabi tutmayarak mevcut durumlarını muhafaza edebilirler.

(2) Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yasal defter kayıtlarında yer alan taşın-
mazların tamamı veya bir kısmı için bu uygulamadan yararlanılabilir.

Yeniden değerleme yapılabilecek süre
MADDE 8 – (1) Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükellef-

lerin 25/5/2018 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazlar ile bunlara ait
amortismanlar esas alınmak suretiyle 30/9/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

(2) Geçici 31 inci madde uygulamasından yararlanılması için, söz konusu tarihe kadar
yeniden değerleme işleminin yapılması ve değer artışına ilişkin verginin de yeniden değerleme
işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar beyan edilip ödenmesi zo-
runludur.

(3) Mükellefler tarafından geçici 31 inci madde kapsamında beyanda bulunduktan son-
ra, anılan madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmak istenen ilave taşınmazlar için
ek beyanname verilmesi mümkündür. Bu durumda da, yukarıda belirtilen şartlar aranır.

Yeniden değerleme oranı
MADDE 9 – (1) Bu madde kapsamında yapılacak değerleme işleminde, yeniden de-

ğerleme oranı olarak, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzelt-
mesine tabi tutulan;

a) En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve bunların amortismanları için, geçici 31 inci
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (25/5/2018) bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, söz
konusu bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bu-
lunan oranın,

b) En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlar ve bunların amortismanları
için, geçici 31 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (25/5/2018) bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE
değerinin, taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile
bulunan oranın

kullanılması gerekmektedir. Ancak bu maddenin sekiz ve dokuzuncu fıkrası hükümleri
saklıdır.

(2) 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca hesap dönemi takvim yılı
olan mükellefler için son olarak 2004 takvim yılı itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmıştır.
Bu durumda, hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için 31/12/2004 tarihli bilançolarında
yer alan taşınmazlar ve bunların amortismanlarının düzeltilmesinde dikkate alınacak yeniden
değerleme oranı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki ay olan 2018 yılı Nisan
ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (341,88), 31/12/2004 tarihli bilançoyu takip eden ay olan 2005
yılı Ocak ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine (114,83) bölünmesi ile bulunan katsayı olacaktır
(341,88/114,83=2,97727). Bakanlığımızca özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler açısın-
dan ilgili tarihlerin esas alınması suretiyle yeniden değerleme oranının hesaplanacağı tabiidir.

(3) Enflasyon düzeltmesi yapılmış son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen taşın-
mazlar ve bunların amortismanlarının düzeltilmesinde dikkate alınacak yeniden değerleme ora-
nı ise, geçici 31 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (25/5/2018) bir önceki ay olan Nisan
ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (341,88), taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE
değerine bölünmesi ile bulunan katsayı olacaktır. Bu madde kapsamında yapılacak değerleme
işleminde kullanılacak yeniden değerleme oranlarının hesabında dikkate alınacak Yİ-ÜFE en-
deks değerleri bu Tebliğe ekli listede (Ek -1) yer almaktadır.

Örneğin 20/6/2010 tarihinde satın alınan bir fabrika binasının bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten bir önceki ay olan 2018 yılı Nisan ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (341,88)
2010 yılı Temmuz ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine (171,81) bölünmesi ile bulunan
(341,88/171,81=1,98987) katsayısı ile değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir.
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(4) Yİ-ÜFE endeks değerlerine göre bulunacak ve yeniden değerlemeye esas olacak
katsayının hesabında, kesirli (virgülden sonraki) kısım 5 (beş) hane olarak dikkate alınacaktır.

(5) Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlara ait birikmiş amortismanlar da taşın-
maza uygulanan katsayı ile yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır. Ancak bu maddenin sekiz
ve dokuzuncu fıkrası hükümleri saklıdır.

(6) 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan devir ve tür değiştirme halleri ile
5520 sayılı Kanuna göre yapılan devir ve bölünme hallerinde, devrolunan veya bölünen işlet-
meler/şirketler tarafından iktisap edilen taşınmazların devralanlar tarafından yeniden değer-
lenmesinde kullanılacak yeniden değerleme oranının hesabında söz konusu taşınmazların devir
eden, tür değiştiren veya bölünen işletme/şirket tarafından iktisap edildiği tarihin esas alınması
gerekmektedir.

(7) Finansal kiralama yoluyla iktisap edilen ve mülkiyeti devredilmiş olan taşınmazlara
ait yeniden değerleme oranının belirlenmesinde iktisap tarihi olarak, kiracının kullanma hakkını
aktifleştirdiği tarih esas alınır. Mülkiyet hakkı devredilmemiş olan taşınmazları kullanma hak-
ları nedeniyle geçici 31 inci madde uygulamasından faydalanılabilmesi mümkün bulunma-
maktadır.

(8) 213 sayılı Kanunun 272 nci maddesi uyarınca taşınmazların maliyet bedeline ekle-
nen giderler ile 163 ve 334 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca maliyet
bedeline dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları için parçalı yeniden değerleme yapılacak ve
taşınmazın yeniden değerleme sonrası değeri bulunacaktır. Buna göre, taşınmazların 25/5/2018
tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan maliyet bedeline dâhil edilen her bir maliyet
unsurunun yeniden değerlemeye tabi tutulmasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir
önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, ilgili maliyet unsurunun aktifleştirildiği ayı izleyen aya
ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran dikkate alınacaktır. Söz konusu taşınmaz-
lara ait amortismanların yeniden değerlenmesinde ise yeniden değerlemeye esas alınan toplam
amortisman rakamı içerisinde yer alan her bir maliyet unsuruna tekabül eden amortisman tutarı
için ilgili maliyet unsurunun düzeltilmesinde kullanılan oran dikkate alınarak yeniden değer-
leme yapılacaktır.

(9) En son enflasyon düzeltmesi yapılan bilanço tarihinden sonra inşa edilerek aktif-
leştirilen binaların yeniden değerlemeye tabi tutulmasında, mükelleflerce bina maliyet bedeline
dâhil edilen arsa payı bedeli ile diğer maliyet unsurları ayrıştırılmak sureti ile yeniden değer-
leme sonrası tutar hesaplanır. Buna göre, bu binaların yeniden değerleme sonrası değerlerinin
hesaplanmasında, arsa payı için arsanın iktisap tarihine (arsa enflasyon düzeltmesi yapılmış
en son bilanço tarihinden önce iktisap edilmiş ise enflasyon düzeltmesi yapılmış son bilanço
tarihine) göre bulunacak yeniden değerleme oranı, diğer maliyet unsurları için ise binanın ak-
tifleştirildiği tarihe göre bulunacak yeniden değerleme oranı dikkate alınacaktır. Bu binaların
amortismanında kullanılacak yeniden değerleme oranı ise, binanın aktifleştirildiği tarihe göre
bulunacaktır. Söz konusu binaların aktifleştirilmesinden sonra 213 sayılı Kanunun 272 nci
maddesi uyarınca bina maliyet bedeline eklenen giderler ile 163 ve 334 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca maliyet bedeline dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları
için ise sekizinci fıkrada belirtilen şekilde yeniden değerleme sonrası tutarların hesaplanacağı
tabidir.

Yeniden değerleme uygulaması
MADDE 10 – (1) Kapsama giren taşınmazların ve varsa bunlara ait amortismanların,

213 sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve 25/5/2018 tarihi iti-
barıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerlerinin, yeniden değerleme oranı ile çarpılması
suretiyle yapılan yeniden değerleme sonucunda, bilançonun aktifi, pasifinden daha yüksek bir
değere ulaşmaktadır. Yeniden değerleme sonucunda ortaya çıkan değer artışını hesaplamada
Kanun net değer artışı usulünü benimsemiştir. Net değer artışının hesaplanabilmesi için yeniden
değerlemeye esas alınan ve Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla; yasal defter kayıtlarında yer
alan yeniden değerlemeden önceki ve bu değerlerin yeniden değerlemeye tabi tutulmasıyla
ulaşılan tutarlar dikkate alınarak hesaplanan net bilanço aktif değerlerinin tespiti gerekmektedir.
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Net bilanço aktif değeri, taşınmazların bilançonun aktifine kaydedildikleri değerden,
bunlar için ayrılmış olup bilançonun pasifinde gösterilen birikmiş amortismanlarının indirilmesi
suretiyle bulunan tutarı ifade etmektedir.

Ayrıca, amortismanların yeniden değerlenmiş tutarlarının belirlenmesinde, amortisma-
nın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda amortismanlar tam olarak ayrılmış var-
sayılacaktır. Bu durumda değer artışı, taşınmazın yeniden değerlemeden önceki net bilanço
aktif değerinin, yeniden değerleme oranı ile çarpımından sonra bulunacak net bilanço aktif de-
ğerinden indirilmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Bu şekilde hesaplanarak bulunan değer artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabına
alınacaktır.

(2) Yeniden değerleme neticesinde hesaplanan değer artışı, yeniden değerlemeye tabi
tutulan taşınmazların her birine isabet eden değer artışları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde,
bilançonun pasifinde özel bir fon hesabına aktarılır.

(3) Amortismana tabi olan taşınmazların yeniden değerleme sonrasında bulunan değer-
leri üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilir.

Değer artışının vergilendirilmesi
MADDE 11 – (1) Yeniden değerleme neticesinde pasifte özel bir fon hesabında göste-

rilen değer artışı tutarı üzerinden %5 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin
yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden
bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve aynı süre içerisinde ödenir.

(2) Söz konusu beyanname gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik or-
tamda vermek zorunda olan mükellefler tarafından 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3/3/2005 tarihli ve
25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde
belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda, bu zorunluluğa tabi olmayan mü-
kellefler bakımından ise örneği bu Tebliğ ekinde (Ek 2) yer alan beyanname kullanılmak su-
retiyle kağıt ortamında ilgili vergi dairesine verilecektir.

(3) Bu vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmeyeceği gibi, gelir ve kurumlar
vergisi matrahının tespitinde gider olarak da dikkate alınamaz.

(4) Değer artışı üzerinden %5 oranında hesaplanan verginin zamanında beyan edilme-
mesi veya tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümlerinden
faydalanılamaz.

Örnek 1: Tam mükellefiyet esasında vergilendirilen, hesap dönemi takvim yılı olan
(A) A.Ş.’nin 25/5/2018 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında maliyet bedeli 25.540.000 TL
ve birikmiş amortismanı 3.192.500 TL olan ve 31/12/2004 tarihinden beri aktifinde yer alan
taşınmazının 2018 yılı Haziran ayında yeniden değerlemeye tabi tutulması halinde, yeniden
değerlemeye ilişkin hesaplamalar şu şekilde olacaktır;

Bu durumda, değer artışı taşınmazın yeniden değerleme sonrası net bilanço aktif değe-
rinden (76.039.475,8 – 9.504.934,48 = 66.534.541,32), yeniden değerleme öncesi net bilanço
aktif değerinin (25.540.000 - 3.192.500 = 22.347.500) indirilmesi suretiyle hesaplanacak olup,
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örneğimizde (66.534.541,32 - 22.347.500 = 44.187.041,32 TL) olarak gerçekleşecektir. Yapılan
yeniden değerleme sonrasında 44.187.041,32 TL değer artışı üzerinden %5 oranında hesaplanan
2.209.352,07 TL verginin kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yeniden de-
ğerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar beyan edilip öden-
mesi gerekecektir.

Örnek 2: Tam mükellefiyet esasında vergilendirilen (B) A.Ş.’nin 2008 yılının Eylül
ayında 18.000.000 TL bedelle satın aldığı taşınmazın birikmiş amortisman tutarı 25/5/2018 ta-
rihi itibarıyla 3.690.000 TL olup, söz konusu taşınmaz Haziran/2018 döneminde yeniden de-
ğerlemeye tabi tutulacak olursa yeniden değerlemeye ilişkin hesaplamalar şu şekilde olacaktır;

Bu durumda değer artışı, taşınmazın yeniden değerleme sonrası net bilanço aktif değe-
rinden (38.332.080 - 7.858.076,40 = 30.474.003,60) yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif
değerinin (18.000.000 - 3.690.000 = 14.310.000) indirilmesi suretiyle hesaplanacak olup, ör-
neğimizde (30.474.003,60 - 14.310.000 = 16.164.003,60 TL) olarak gerçekleşecektir. Yapılan
yeniden değerleme sonrasında 16.164.003,60 TL değer artışı üzerinden %5 oranında hesaplanan
808.200,18 TL verginin 25/7/2018 tarihine kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi
dairesine beyan edilip ödenmesi gerekecektir.

Örnek 3: Tam mükellefiyet esasında vergilendirilen (C) Ltd. Şti. nin 2005 yılı Temmuz
ayında 1.000.000 TL bedelle satın alarak idari faaliyetlerde kullandığı binanın 25/5/2018 tarihi
itibariyle birikmiş amortisman tutarı 265.000 TL’dir. Mükellefçe, 50 yıl faydalı ömür ve %2
amortisman oranı dikkate alınarak normal amortisman usulüne göre amortisman ayırılmaktadır.
Mükellef tarafından söz konusu taşınmaz için 2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde de amor-
tisman ayrılmış ve 2018 yılı Ağustos ayında mevcut taşınmaz yeniden değerlemeye tabi tutul-
muştur. Binanın, yeniden değerlemenin yapıldığı 2018 yılı Ağustos ayı itibarıyla birikmiş amor-
tisman tutarı ise 270.000 TL’dir. Söz konusu taşınmaz, yeniden değerleme sonrasında amor-
tisman ayrılmaya devam olunarak 2022 yılı Ocak ayı içerisinde 4.000.000 TL bedelle satıl-
mıştır.

Buna göre, mezkûr binanın yeniden değerlenmesine ilişkin hesaplamalar şu şekilde ola-
caktır.
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Değer Artışı (2.069.862,90 – 735.000 = 1.334.862,90 TL)2

Ödenmesi Gereken Vergi (1.334.862,90 x 0,05 = 66.743,15 TL)
Mükellef kurum, yeniden değerlemeye tabi tuttuğu taşınmazını yeni değeri üzerinden

amortismana tabi tutabilecektir. Buna göre söz konusu taşınmazın maliyet bedeli 2.816.140
TL’ye çıktığından, 2018 yılı ve müteakip yıllarda ayrılacak toplam amortisman tutarı da
(2.816.140 x %2 = 56.322,80 TL)3 olacaktır.

2022 yılı Ocak ayında elden çıkarılan kıymete ilişkin ortaya çıkan kazanç ise şu şekilde
hesaplanacaktır;

Özel fon hesabındaki tutarlar
MADDE 12 – (1) Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, mü-

kellefler tarafından istenildiğinde sermayeye ilave edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak
söz konusu fonun sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nak-
ledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendiril-
meksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur.

(2) Şirketin tasfiyesi halinde de bu kapsamda işlem tesis edilir. Ancak 193 sayılı Kanu-
nun 81 inci maddesinde sayılan devir ve tür değiştirme halleri ile 5520 sayılı Kanuna göre ya-
pılan devir ve bölünme hallerinde, fon hesabında yer alan tutarlar işletmeden çekilmiş veya
başka bir hesaba nakledilmiş sayılmaz. Söz konusu fon hesabının tamamen veya kısmen dev-
rolunduğu kurumlar için de birinci fıkra hükümleri geçerlidir.
––––––––––––––––––––
2 Değer artışının hesabında, yeniden değerleme öncesi ve sonrası net bilanço aktif değerleri olarak, Kanunun
yürürlük tarihi itibarıyla taşınmazın yasal defter kayıtlarında yer alan bedeli ile birikmiş amortismanları arasındaki
ve bunların yeniden değerleme sonrası bulunan tutarları arasındaki fark tutarlar dikkate alınmaktadır.
3 2018 yılının üçüncü geçici vergi dönemi için gider olarak birikmiş amortisman rakamına dâhil edilecek tutar
([56.322,80 x ¾]-14.080,70-5.000 = 23.161,40 TL), 2018 yılının dördüncü geçici vergi dönemi için gider olarak
birikmiş amortisman rakamına dâhil edilecek ilave tutar ise (56.322,80-14.080,70-5.000- 23.161,40 = 14.080,70
TL) olacak ve böylece 2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde ayrılmış toplam amortisman rakamı 42.242,10
TL ve dördüncü geçici vergi dönemi için de 56.322,80 TL olacaktır.
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Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması
MADDE 13 – (1) Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların satılması veya her-

hangi bir şekilde elden çıkarılması halinde, pasifte özel fon hesabında gösterilen değer artışı
tutarları, satış kazancına dâhil edilmez. Bu durumda fon hesabı kayıtlarda kalmaya devam eder.

(2) Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılmasından önce 213 sa-
yılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin
şartların oluşması halinde, pasifte özel bir fon hesabında tutulan değer artışı tutarları özserma-
yeden düşülmek suretiyle enflasyon düzeltmesi yapılır. Fon hesabının sermayeye eklenmesi
halinde de, bu tutar sermaye hesabından düşülerek anılan madde uyarınca enflasyon düzeltmesi
yapılır.

Yeniden değerleme işlemlerinin kayıtlarda gösterilmesi
MADDE 14 – (1) Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların her birine isabet

eden değer artışları ile bunların hesap şekilleri, envanter defterlerinin ayrı bir sahifesinde müf-
redatlı olarak gösterilir.

Buna göre;
a) Yeniden değerleme sırasında bilançonun aktifinde kayıtlı taşınmazların her birinin

aktife girdiği hesap dönemi ile bu kıymetler üzerinden değerlemenin yapıldığı tarihe kadar ay-
rılan ve ayrılmış sayılan amortismanlar ayrı ayrı tespit edilir.

b) Geçici 31 inci madde uyarınca bulunan katsayıların uygulanmasından sonra her ta-
şınmazın ve amortismanın yeni değerleri gösterilir.

c) Yeniden değerlendirilen taşınmazlar ve amortismanları ayrı ayrı ele alınarak değer-
lemeden önceki ve değerlemeden sonraki net bilanço aktif değerleri hesaplanır.

d) Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra her taşınmaza ait değer artışları ile toplam
değer artışı bulunur.

(2) Yeniden değerlendirilen taşınmazların envanter defterine yapılacak kayıtlarında aşa-
ğıda belirtilen şekilde gösterilmesi gerekmektedir.

1. İktisadi kıymetin cinsi,
2. Aktife giriş tarihi,
3. Amortisman oranı,
4. 25/5/2018 tarihi itibarıyla aktife kayıtlı değeri,
5. 25/5/2018 tarihi itibarıyla birikmiş amortisman tutarı (ayrılmış sayılanlar dâhil edi-

lir),
6. Yeniden değerlemeden önceki net bilanço aktif değeri,
7. Yeniden değerleme oranı,
8. İktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeden sonra bulunacak değeri,
9. Birikmiş amortismanların yeniden değerlemeden sonraki değeri,
10. Yeniden değerlemeden sonraki net bilanço aktif değeri,
11. Değer artışı.
Cezai müeyyide
MADDE 15 – (1) 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi uygulamasında, söz ko-

nusu maddede yer alan değerleme hükümleri ile bu Tebliğdeki düzenlemelere uyulmaması du-
rumunda mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümleri çerçevesinde işlem
tesis edilir.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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KURUL KARARLARI

—— • ——
KARAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
BANKALARARASI TAKAS ODASI MERKEZİNİN SİSTEM İŞLETİCİLİĞİ

FAALİYET İZNİNİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN DUYURU

9/6/2018 tarihli ve 30446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çek
Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Bankalararası Takas Odası Merkezinin
(BTOM) tüzel kişiliğinin 2/7/2018 tarihinde sona ermesi nedeniyle, 12/6/2015 tarihli ve
10162/19761 sayılı Karar ile BTOM’a sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere verilen
izin, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 2/7/2018
tarihinden itibaren sona ermiştir. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Bilindiği üzere Ġdaremiz tarafından, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;  

- Ankara/GölbaĢı/Ġncek-Ġmar; 111444 ada,1 parsel, 44.260,00 m² 

- Ankara/GölbaĢı/Oyaca-Ġmar; 429 ada, 7 parsel, 933,00 m² 

- Ankara/Yenimahalle/Susuz; 62173 ada, 2 parsel, 3.782,00 m² 

- Ankara/Yenimahalle/Susuz; 62161 ada, 12 parsel 2.467,00 m²  

- Ankara/Etimesgut/Eryaman; 63394 ada, 1 parsel 5.857,00 m² 

- Artvin/Murgul/GöktaĢ; 237 ada, 1 parsel, 4.400,25 m²  

- Artvin/Murgul/GöktaĢ; 237 ada, 11 parsel, 12.588,40 m²  

- Artvin/Murgul/Petek; 137 ada, 2 parsel, 649,66 m2 ve 4 parsel, 1.043,75 m2 araziler bir 

bütün halinde 

- Bitlis/Merkez/Saray; 413 ada, 1 parsel, 7.823,57 m²  

- Edirne/Merkez/KiriĢhane; 2241 ada, 4 parsel, 5.488,89 m²  

- Edirne/Merkez/KiriĢhane; 2241 ada, 5 parsel, 4.000,00 m²  

- Edirne/Merkez/KiriĢhane; 2241 ada, 6 parsel, 4.000,00 m²  

- Ġstanbul/Tuzla/Aydınlı; 147 ada, 1 parsel, 19.931,26 m²  

yüzölçümlü taĢınmazların özelleĢtirilmesini teminen, 12.06.2018 tarihinden itibaren 

yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmıĢ ve ihale için son teklif verme tarihi 06.07.2018 olarak 

belirlenmiĢtir. 

Söz konusu taĢınmazlara ait ―Ġlan Metni‖ ve ―Ġhale ġartnamesi‖ hükümlerine istinaden 

ihaleye iliĢkin son teklif verme tarihi 17.08.2018 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

Yapılan değiĢiklik daha önce bu ihaleye katılmak için ―Tanıtım Dokümanı‖ ve ―Ġhale 

ġartnamesi‖ alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir. 

Teklifler, ―Tanıtım Dokümanı‖ ve ―Ġhale ġartnamesi‖nde belirtilen hususlar dikkate 

alınmak suretiyle hazırlanarak, yeniden belirlenmiĢ son teklif verme tarihi olan 17.08.2018 Cuma 

günü saat 17:00’ye kadar Ġdaremizin aĢağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif 

verme tarih ve saatinden sonra Ġdaremize verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Ayrıca 0 312 585 81 90 numaralı telefondan, 0312 585 81 63 numaralı fakstan ve 

www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 6013/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Anamur Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, GöktaĢ Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerinde 

bulunan taĢınmaz mal (konut+iĢyeri) 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/a maddesi gereğince 

Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. 

2 - Ġhale ile ilgili Ģartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 500.00 TL. 

(BeĢyüz) karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhale 24.07.2018 Salı günü saat 10.00’da Anamur Belediyesi-Ar-Ge Salonunda Anamur 

Belediyesi Ġhale Komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır. 

4 - Tahmin Edilen SatıĢ Bedeli Tüm Bağımsız Bölümler Ġçin: 20.482.060,00 TL. 

(YĠRMĠMĠLYONDÖRTYÜZSEKSENĠKĠBĠNALTMIġ TL) 

Ġstekliler %3 tutarında geçici teminat belgesini ihale dokümanına ekleyeceklerdir. 

Geçici Teminat (%3) Tutarı: 614.461,80 TL. (ALTIYÜZONDÖRTBĠNDÖRTYÜZALTMIġ 

TÜRKLĠRASI, SEKSEN KRġ) 

5 - Ġsteklilerde aranılan belgeler Ģunlardır: 

5.1. Ġkametgah veya Ġstekliye yapılacak her türlü yazıĢma ve tebligatlara esas olmak üzere 

adres beyanı. 

5.2. Gerçek kiĢi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya 

Nüfus cüzdan fotokopisi, 

5.3. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.  

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

a) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki 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 

b) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye 

katılmaya iliĢkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir. 

5.5. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin belediyemiz veznelerine yatırarak aldıkları 

makbuz veya 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine 

geçen belgelerden herhangi birisi, 

5.6. Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi 

5.7. Ġhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz 

edeceklerdir. 

6 - Teklifler 24.07.2018 Salı günü saat 10.00’da kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra 

numaralı alındılar karĢılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir. 

 5967/1-1 
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1 ADET "ĠNDÜKTĠF EġLEġMĠġ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESĠ (ICP-MS)"  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet "Ġndüktif EĢleĢmiĢ 

Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS)"ın Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20/07/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5943/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR BĠLĠġĠM MALZEMESĠ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve 

miktar biliĢim malzemesi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/07/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6006/1-1 
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28 ADET ĠLERĠ TEKNOLOJĠ FAKOEMÜLSĠFĠKASYON CĠHAZI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı "28 Adet Ġleri Teknoloji Fakoemülsifikasyon Cihazı", Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17.07.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6007/1-1 
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KARTON SEPERATÖR SATIN ALINACAKTIR. 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Müdürlüğü Afyon ve Erzincan Fabrika 

Müdürlüklerinin ihtiyacı için aĢağıdaki tabloda belirtilen ―Karton Seperatör‖ idari ve teknik 

Ģartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
 

MALZEME CĠNSĠ ADET 

Karton Seperatör (955 mm * 1165 mm) 650.000 Adet 

Karton Seperatör (730 mm * 1165 mm) 250.000 Adet 

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No:32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No:8 Üsküdar / Ġstanbul―  adresindeki 

Ġstanbul Müdürlüğünden 250,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmalar tekliflerini en geç 02.08.2018 tarih saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 07.08.2018 günü saat 14:00’da Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 5968/1-1 

————— 

TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı tarafından aĢağıda cins ve miktarı belirtilen tahta paletler ilanen ihale 

edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
 

MALZEME CĠNSĠ MĠKTARI 

100 * 120 AhĢap Palet 65.000 Adet 

80 * 120 AhĢap Palet 50.000 Adet 

 

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir / ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / ĠSTANBUL 

adresindeki Türk Kızılayı Ġstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların,  tekliflerini en geç 02.08.2018 tarih saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 07.08.2018 günü saat 15:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 5969/1-1 
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DE 24000, DE 33000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERĠN REVĠZYONLARINDA VE 

TEKERLEK TAKIMI YENĠLEMELERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE 

2 TĠP AKS MĠLĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/339021 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 EskiĢehir/TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 1) 100 adet DE 24000 tipi Aks Mili 

  2) 100 adet DE 33000 tipi Aks Mili 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 18.07.2018 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat Müdürlüğünden 

(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. 5966/1-1 

—— • —— 
KOMBĠNE TAġIMACILIK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığından: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ Yolcu TaĢımacılığı Dairesi 

BaĢkanlığı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71391 - 0 312 311 13 06 

c) Elektronik Posta Adresi : - 

2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı : Ankara - EskiĢehir - Ankara, Ankara - Ġstanbul 

(Pendik) - Ankara ve Konya - Ġstanbul (Pendik) - Konya arasında iĢletilmekte olan TCDD 

TaĢımacılık A.ġ.'ye ait Yüksek Hızlı Trenler ile EskiĢehir Gar bağlantılı olarak YÜKLENĠCĠ'ye 

ait otobüslerle kombine yolcu taĢımacılığı ve bilet satıĢ hizmetlerinin 1 (Bir) yıl süreyle 

YÜKLENĠCĠ'ye yaptırılması. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Yolcu TaĢımacılığı Dairesi BaĢkanlığı Ġhale 

Komisyonuna 24/07/2018 günü saat 11.00'e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ek Hizmet Binası Yolcu TaĢımacılığı Dairesi 

BaĢkanlığı Mali ĠĢler ġubesi Bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Merkez Veznesinden KDV Dahil 

150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Ġstekliler teklifleri ile birlikte 100.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir. 

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

tabi değildir. 5971/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 

 

TREYLER ARAÇLAR ĠLE MALZEME TAġIMA ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

Dosya No: TDLHZM-57 TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. ADIYAMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ TREYLER ARAÇLAR ĠLE MALZEME TAġIMA ĠġĠ ―AÇIK ĠHALE USULÜ‖ 

ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2018/338237 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No:10 06100  Çankaya/ 

ANKARA  

b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 47 ve 0312- 286 73 74 – 0312- 286 90 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü 

Arama ve Üretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, 

petrol sahalarına, sahadan sahaya, sahadan Bölgelere, 

yeni keĢfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç 

duyulan tüm yerlere petrolle ilgili veya ilgili olmayan 

malzemeleri, kule malzemelerini, boru, kimyevi madde, 

v.b malzemeleri, 2014 veya daha yukarı modelde, olacak 

Ģekilde toplam beĢ (5) adet treyler aracın hizmet alımı 

iĢidir. 

b) Teslim yeri : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm petrol 

sahalarına, sahadan sahaya, sahadan bölgelere, yeni 

keĢfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan 

tüm yerlere. 

c) ĠĢin süresi : SözleĢme tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜRKĠYE PETROLLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 Çankaya/ANKARA 

Tedarik ve Lojistik Daire BaĢkanlığı 6. Kat Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 20.07.2018 / Saat 14.30 

4 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya Ġdarece ―Aslı 

görülmüĢtür‖ kaydı bulunacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi; 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge; 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri; 

d) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

e) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi; 

h) 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 belge; (ĠĢ Deneyim 

Belgesi istenmiĢ ise) 

i) ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 

(a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. ĠĢ 

ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki 

belgeyi de vermek zorundadır. 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler 

4.2.1- Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

gereken kriterler.  

4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgesi: Ġstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (ĠĢ Bitirme) ibraz edecektir. 

Ġstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir. 
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ĠĢ ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 

Ancak diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, asgari iĢ deneyim tutarının % 

30’undan az olamaz. 

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:  

a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taĢıma iĢleri 

b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taĢıma iĢleri 

c) Tanker araçlar ile her türlü yük taĢıma iĢleri 

4.5. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği gereği ihale konusu iĢe uygun Yetki belgesinin (K1 

vb) aslı veya noter onaylı sureti 

4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler:  

4.6.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

5 - Ġhale dokümanı; 

TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire BaĢkanlığı, 

Ġhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve ġartname bedeli 200,-TL 

karĢılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: 

TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve Ģartname bedeli 

olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

6 - Teklifler, 20.07.2018 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

GELEN EVRAK SERVĠSĠNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Ġhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ 

kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 

toplamı üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. 

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

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az AltmıĢ (60) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 

11 - Konsorsiyumlar iĢ ortaklıkları ihaleye teklif veremez. 

12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TP Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. 

 6005/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK 6400 KVA TRAFO (2 ADET) ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/331539 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0372 259 47 94   Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i : Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı   6400 kVA Trafo 2 adet 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi No: 125 TTK Makine ve 

Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm 

ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarıdır. 

c) Teslim süresi : 90 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 23.07.2018 Pazartesi-Saat 15.00 

c) Dosya no : 1815030 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4-1 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi 

h) Ġsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin 

listesi, 

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4.2.1 - Ġmalatçı firmaya ait TS EN ISO 9001 / EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem 

Belgesi, 

4.2.2 - Ġmalatçı firmaya ait TS EN ISO 14001 / EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem 

Belgesi, 

4.2.3 - Ġmalatçı firmaya ait TSE Belgesi veya TS EN 17065 standardına göre akredite 

olmuĢ ürün belgelendirme kuruluĢlarından birinden alınan ürün belgelendirme sertifikaları, 

4.2.3 - Ġmalatçı firma laboratuvarına ait akreditasyon kapsamı; Kısa Devrelere KarĢı 

Mekanik Dayanım Deneyi hariç olmak üzere teknik Ģartnamede belirtilen Tip, Rutin ve Özel 

deneylerin akreditasyon kapsamında Ġmalatçı firma laboratuvarında yapılabileceğini gösteren 

belgeler teklifle birlikte sunulacaktır. 

4.2.4 - Garanti Belgeleri 

4.2.5 - Ayrıca transformatörlere ait; 

• Ayrıntılı katalog, montaj, iĢletme ve bakım yönergeleri, 

• Tank, çekirdek ve sargıların tipi, sargı düzenlenmesi ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve 

resimler, 

• Genel boyutlar ve yardımcı teçhizatın düzenlenmesini gösteren resimler, 

• TaĢıma ölçülerini gösteren resimler ve taĢıma ağırlıklar. 

• ĠĢletme ve bakım yönergesi, 

• OnaylanmıĢ resimler, 

• Rutin Deney Raporu, 

• Kullanılan yağın markası, tipi ve ağırlığını belirten belge, 

• Ġmalatçıdan alınmıĢ Garanti Belgesi. 

4.2.6 - Teklifçi firma, teklif edilen komple standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı 

olarak marka, model ve fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart teçhizatın dıĢında kalan 

ünite ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir. 

4.2.7 - Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi 

standart dokümanlarla ve devre Ģemaları ile teyit edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda teknik 

değer ve erken teslim süresine bakılacaktır. 

5.2 - Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 150,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler en geç 23.07.2018 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilemeyecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

14 - (Ek bent: 22/11/2016-KHK-678/30 md.; DeğiĢik bent: 23/1/2017-KHK-684/3 md.) 

Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 

bildirilen gerçek ve tüzel kiĢiler ile bu kapsamda olduğu Millî Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığı 

tarafından bildirilen yurt dıĢı bağlantılı gerçek ve tüzel kiĢiler. 

Ġhale konusu iĢin danıĢmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu iĢin ihalesine 

katılamazlar. Aynı Ģekilde, ihale konusu iĢin yüklenicileri de o iĢin danıĢmanlık hizmeti 

ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim iliĢkisi olan Ģirketleri ile bu 

Ģirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları Ģirketleri için de geçerlidir. 

(DeğiĢik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/8 md.) Ġhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan 

veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuĢ olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi 

kuruluĢlar ile bu kuruluĢların ortak oldukları Ģirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatları gelir 

kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aĢamasında tespit edilememesi 

nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmıĢsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

(Ek fıkra: 22/11/2016-KHK-678/30 md.) Birinci fıkra kapsamındaki bildirimlere iliĢkin 

usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen 

istekliler ihale dıĢı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm 

uygulanmaz. (Ek cümleler: 06/01/2017-KHK-680/65 md.) Aynı bent kapsamındaki iĢlemlerin 

yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iĢ ve iĢlemler nedeniyle hukuki, idari, 

mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler 

çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir baĢkasına veren, 

yayan veya ele geçiren kiĢi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre 

cezalandırılır. 

Ġlan olunur. 5962/1-1 
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MUHTELĠF TAġINMAZLAR ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

AĢağıda detayı yazılı Bir (1) Adet taĢınmaz ġirketimiz tarafından, 4046 sayılı 

ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun kapsamında ―SATIġ‖ yöntemi ile 

özelleĢtirilecektir. 
 

1 

SatıĢa Konu 

TaĢınmazlar 

TAġINMAZIN 

Geçici 

Teminat 

TL. 

ġartname 

Bedeli 

(KDV 

Dahil) TL. 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

ve Saati 

Ada 

No 

Parsel 

No m2.si 

Tekirdağ Ġli, 

Muratlı Ġlçesi, 

Kurtpınar Mah. 

588 1 21.671,72 250.000- 200,- 
19/07/2018/ 

14.00 

 
1 - Ġhale; birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler 

yapılmak suretiyle ―PAZARLIK USULÜ‖ ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli 

görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüĢmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 

yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. Ġhaleye gerçek ve tüzel kiĢiler ile ortak giriĢim 

grupları katılabilirler. 

2 - Ġhalenin geçici teminatı yukarıda gösterilmiĢ olup, geçici teminatı olmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir. 

3 - Teklifler, Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp 

yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye ġeker Fabrikaları 

A.ġ. Genel Müdürlüğü-MithatpaĢa Cad. No: 14   06100 - YeniĢehir/ANKARA adresinde bulunan 

HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. 

4 - Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. SatıĢa konu taĢınmaz için verilen teklifler, 19/07/2018 PerĢembe Günü Saat: 14.00’de 

Ġhale Komisyonu tarafından açılacak ve pazarlık görüĢmelerinin yapılacağı tarih teklif sahiplerine 

bilahare bildirilecektir. 

5 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası 

üzerinden peĢin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. 

6 - Ġhaleye katılmak için öncelikle Ġhale ġartnamesinin alınması zorunludur. Ġhale 

ġartnamesi; 

• MithatpaĢa Cad. No: 14   06100-YeniĢehir/ANKARA adresinde bulunan Genel 

Müdürlüğümüz veznesine veya 

• Türkiye ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye 

ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğünün TR93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no’lu hesabına 

KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taĢınmazın ismi belirtilerek alınmıĢ olan 

―………….. ihale Ģartnamesi bedeli‖ ifadesini içerir Ģekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan 

gerçek kiĢi, tüzel kiĢi, ortak giriĢim grubunun veya ortak giriĢim grubunun üyelerinden birinin 

isminin de açıkça belirtildiği dekont karĢılığında ġirketimiz Pazarlama ve SatıĢ Dairesi 

BaĢkanlığı-Dahili SatıĢ Müdürlüğünden temin edilebilir. 

• Ġhale ġartnamesi için ödenen bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez. 

7 - Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Ġhale iĢlemlerini 4046 sayılı ÖzelleĢtirme 

Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. Ġhale iĢlemleri 2886 

sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ġirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 

8 - Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya 

bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin 

sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

9 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır. 

10 - Ġhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 57 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr 

adresinden alınabilir. 5944/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Ümraniye Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda açık adresi bulunan yerdeki taĢınmaz 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35 a 

maddesi kapalı teklif usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye 

BaĢkanlığı Merkez binası 2. kat Encümen salonunda Belediye Encümenince satıĢı yapılacaktır. 

Ġhaleye iĢtirak etmek isteyenlerin 18/07/2018 mesai bitimine kadar Etüd Proje 

Müdürlüğüne müracaat ederek ġartname ve Ġhaleye giriĢ belgesini alması ve teklif zarfını idareye 

teslim etmesi gerekmektedir. 

SatıĢı yapılan 6.000,86 m² arsa ve üzerindeki %40’ı tamamlanmıĢ, 63.643,14 m² yapının; 

Mahallesi : Saray (Ġnkılap) Mahallesi 

Ada/Pafta/Parsel : 46 Pafta, 2417 Ada, 5 Parsel 

Tahmin edilen bedel : 73.105.584,41 TL 

Geçici teminat : Tahmin edilen bedelin %3’ünden az olamaz. 

ġartname Bedeli : 200,00 TL 

Ġhale Gün ve saati : 19/07/2018 - 09:00 

Ġhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Ġhaleye katılmak isteyenlerin aĢağıdaki Ģartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri 

gerekmektedir. 

a. Gerçek KiĢilerden:  

a1) Teklif mektubu,  

a2) Belediyemize yatırmıĢ oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmıĢ 

geçici teminat mektubu,  

a3) Ġmza beyannamesi,  

a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiĢ imza 

beyannamesi  

a5) Ġstekli tarafından imzalanmıĢ Ģartnamenin bir örneği  

a6) Ġkametgâh belgesi  

a7) Nüfus cüzdanı örneği,  

a8) Ġhale giriĢ belgesi,  

a9) Ġhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. 

b. Tüzel KiĢilerden:  

b1) Teklif mektubu,  

b2) Belediyemize yatırmıĢ oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmıĢ 

geçici teminat mektubu  

b3) Ġmza sirküleri,  

b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiĢ imza 

beyannamesi  

b5) Ġstekli tarafından imzalanmıĢ Ģartnamenin bir örneği,  

b6) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından yahut vb. bir makamdan tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı ve taĢınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir belgesi, 

b7) 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,  

b8) Ġhale giriĢ belgesi,  

b9) Ġhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. 

Ġhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir. 

Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne 

çevirebilir. 

Vergi, resim ve harçlarla sözleĢme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir. 

Doğabilecek her türlü anlaĢmazlığın çözümünde Ġstanbul Anadolu Mahkemeleri ve Ġcra 

Daireleri yetkilidir. 

Duyurulur. 5747/1-1 
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THK AMBLEMLĠ BEYAZ DERĠ POġETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’nın ihtiyacı olan 10.000 kg THK amblemli 

beyaz deri poĢeti (60x63 ± 1 cm tolere) alımı 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat: 10.00’da Kapalı 

Teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 20,00.-TL karĢılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80 5937/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

YeĢilyurt (Malatya) (Kapatılan) Asliye Hukuk Mahkemesinin 1986/160 Esas, 1988/2 

Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp 

veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında 

Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve 

anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 

 5933/1-1 

————— 

Ġstanbul Anadolu 3. Tüketici Mahkemesinin 2015/2017 Esas sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5934/1-1 

————— 

Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/658 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5935/1-1 

————— 

YeĢilyurt (Malatya) (Kapatılan) Asliye Hukuk Mahkemesinin 1986/160 Esas, 1988/2 

Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp 

veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında 

Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve 

anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 

 5936/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

12/04/2018 tarihli ve 7796-16 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Konya Gümrük Muhafaza ve 

Kaçakçılık Bölge Amirliğinin 21/08/2015 tarih ve 9964633 sayılı yazısı ve eki belgeler ve Konya 

Ġl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11/06/2015 ve 20/08/2015 tarihlerinde yapılan denetimlerde 

tespit edilen hususlardan; MYĞ/5112-2/34446 (12.01.2017 tarih ve 6854-6 sayılı karar ile 

sonlandırılmıĢ) sayılı madeni yağ lisansı sahibi Asırlı Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Ambalaj 

Nakliye ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi’nin ithalat yoluyla/ithalatçıdan temin ettiği baz 

yağları üretimde kullanmaksızın ticari faaliyete konu etmesi sebebiyle sahip olunan lisansın 

verdiği haklar dıĢında faaliyet göstermesi hususunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili 

mevzuat karĢısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari Yaptırımlar" 

baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 

12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Asırlı Madeni Yağ Kimyasal 

Maddeler Ambalaj Nakliye ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi nezdinde 08/11/2017 tarihli 

ve 47221 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 

17/11/2017 tarihli ve 1429 sayılı SoruĢturma Raporu ile lisans sahibinden alınan yazılı savunma 

ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup;  

a) 11/06/2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara iliĢkin olarak yazılı 

savunmanın kabul edilmesine ve soruĢturmanın sonlandırılmasına;  

b) 20/08/2015 tarihinde yapılan denetimde; tesiste bulunan dolum tankları ile üzerinde 

―ASIROĠL Kalıp Yağı (Grup-B) TS: 12153, Sınıf: 1, Tip: 2, Tür: 2 ibaresi yazılı satıĢa hazır dolu 

madeni yağ tenekelerinden alınan numunenin EGE-PAL tarafından yapılan analizlerinde 

10.09.2015 tarih ve 215-E15082701-215-E15082702 sayılı analiz raporları ile %100 baz yağı 

olduğu hususlarının tespit edildiği ve Asırlı Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Ambalaj Nakliye 

ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi’nin ithalat yoluyla/ithalatçıdan temin ettiği baz yağları 

üretimde kullanmaksızın ticari faaliyete konu etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları ile Madeni Yağın Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında 

Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) nci fıkrasına aykırı olduğu ve lisans sahibinin yazılı 

savunmasında ileri sürdüğü hususların haklı gerekçeler olamayacağı anlaĢıldığından lisans sahibi 

hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) 

bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 400.530-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 400.530-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 5958/1/1-1 

————— 

Kurul, 7850-21 sayılı Kararı ile ―Saray Mahallesi Modern Keresteciler Sitesi, Keresteciler 

Bulvarı 5. Sokak No: 9 Kahramankazan Ankara‖ adresinde faaliyet gösteren Atlantis Madeni Yağ 

Ve Petrokimya Sanayi Ticaret Limited ġirketi'nin, 2012, 2013, 2014 ve 2015 hesap dönemlerinde 

temin edilen hammaddelerin (bazyağlarının) inceltilmek suretiyle tenekelenerek satıldığının tespit 
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edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Atlantis Madeni Yağ Ve 

Petrokimya Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında 22/02/2018 tarihli ve 9454 sayılı BaĢkanlık 

Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 26/02/2018 tarihli ve 364 sayılı 

SoruĢturma Raporu ve alınan yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup, Atlantis Madeni 

Yağ Ve Petrokimya Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında sahip olunan lisansın verdiği haklar 

dıĢında faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri 

uyarınca belirlenen 363.755-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 5958/2/1-1 

————— 

HORUZLUHAN Mahallesi ĠSTĠKAMET Caddesi No: 8 (Ada: 15379, Pafta: 22M II, 

Parsel: 3-4 ) Selçuku KONYA adresinde LPG-BAY/941-54/16076 sayılı lisans kapsamında 

BENZĠNCĠ AKARYAKIT ELEKTRONĠK ĠNġ. MÜH. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. tarafından 

iĢletilen Otogaz istasyonunda 30.09.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 

mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmama nedeniyle, 5307 sayılı 

Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 Ġnci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 30/01/2018 tarih ve 5248 sayılı 

BaĢkanlık Oluru uyarınca yapılan soruĢturma sonucunda, 19.04.2018 tarihli ve 7805-40 sayılı 

Kurul Kararı ile lisans sahibi hakkında 88.517-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ, 

ancak ilgilinin adreslerine gönderilmesine (HORUZLUHAN Mahallesi ĠSTĠKAMET Caddesi  

No: 8 (Ada: 15379, Pafta: 22M II, Parsel: 3-4) Selçuklu KONYA, FATĠH M. ÇAKIRLI SK./2 

Selçuklu KONYA) rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 88.517-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün 

içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 

 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük 

süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5958/3/1-1 

————— 

Kurul’un 17.05.2018 tarih ve 7850-48 sayılı Kararı ile ―Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol 

Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited ġirketi‖ hakkında, 5307 sayılı Kanunun ―Ġdari para 

cezaları‖ baĢlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ―2016 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ uyarınca belirlenen 442.596,-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 442.596,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 5958/4/1-1 

————— 

Kurul’un 17/05/2018 tarihli ve 7850-33 sayılı Kararı ile ―Hisar Mahallesi MithatpaĢa 

Caddesi Nazilli/AYDIN‖ adresinde faaliyet gösteren 15/01/2009 tarihli ve BAY/939-82/25479 

numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (13/01/2017 tarih ve 2370 sayılı karar ile 

sonlandırılmıĢtır) Demirözler Turizm Yatırım Petrol Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malları Nakliyat 

Tekstil Ġmalat Gıda Maddeleri Kuyumculuk ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi’ne ait 

akaryakıt istasyonunda 15/09/2016 tarihli tespite göre dağıtıcı haricinde motorin ikmal etmesi 

nedeniyle lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 

―5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ uyarınca 84.575- TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 5958/5/1-1 

————— 

26/04/2018 tarihli ve 7815-31 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 21/04/2014 tarih ve 

BAY/939-82/34104 sayılı (24.12.2014 tarihli 43402 sayılı kararla sonlandırılmıĢ) istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında Ufuk Mahallesi 106 Sokağı No:68 Üçköprü Köyü (Ada: -, 

Pafta:g26b21b, Parsel: 434) KaynaĢlı DÜZCE adresinde Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret 

Anonim ġirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 13/11/2014 tarihli denetimde 

yapılan tespite göre; DAĞ/4385-1/32551 sayılı (31.10.2014 Tarih ve 5287-74 sayılı Kurul Kararı 

ile iptal edilmiĢ) dağıtıcı lisansı sahibi KRN Enerji Petrol ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited 
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ġirketi’nin sözleĢmeli bayisine ait akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalıĢmalarını 

tamamlamamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkrası hükümleri ile 27.06.2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (g) bendi ile yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine 

aykırılık teĢkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaĢıldığından, lisans sahibi 

hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 72.751-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 5958/6/1-1 

————— 

Kurul’un 08/03/2018 tarihli ve 7732-35 sayılı kararı ile; 

―Kayseri-Ankara Yolu 18. Km (Ada:149 , Pafta:K34.B-21-C , Parsel:73-89) Kocasinan / 

KAYSERĠ" adresinde mukim, 09.02.2006 tarihli ve LPG-BAY/655-36/00194 sayılı LPG otogaz 

bayilik lisansı sahibi KÜPLÜ PINAR PETROL ÜRÜNLERĠ RESTORANT TURĠZM SANAYĠ 

VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ'ne ait tesiste 20.10.2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz 

istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmamasıyla ile ilgili 

olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 17/10/2017 tarihli 

ve 43654 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonucunda düzenlenen 

20/10/2017-1250 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin 

görüĢü Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup; 7732-35 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 

76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün 

içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük 

süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5958/7/1-1 

————— 

21.02.2017 günü yapılan denetimde, "Kayacık Mahallesi Aksaray Caddesi No: 40 

EĢmekaya Kasabası, Eskil AKSARAY" adresinde, dağıtıcısı RMG Petrol Ürünleri Dağıtım 

Sanayi Anonim ġirketi'nin bayisi olarak faaliyet gösteren 03.11.2016 tarihli ve BAY/939-
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82/37551 sayılı bayilik lisansı sahibi Dorukbey Petrol ĠnĢaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin iĢlettiği akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemine yansımayan tank 

dolumlarının ve satıĢlarının olması nedeniyle, lisans sahibi nezdinde 22.02.2018 tarihli ve 9453 

sayılı BaĢkanlık Olur'u kapsamında baĢlatılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 28/02/2018-384 

sayılı SoruĢturma Raporu ve istenen yazılı savunma değerlendirilmiĢ olup, Dorukbey Petrol 

ĠnĢaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi'nin, iĢlettiği akaryakıt istasyonunda kurulu 

bulunan otomasyon sistemine yansımayan tank dolumlarının ve satıĢlarının olması eyleminin, 

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine ve 1240 sayılı Kurul 

Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği, 

anlaĢıldığından, Dorukbey Petrol ĠnĢaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında söz 

konusu eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası 

ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince belirlenen 87.814-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 12.04.2018 tarihli ve 7796-6 sayılı Kurul Kararı 

ilgilisine (Kayacık Mahallesi Aksaray Caddesi No: 40 EĢmekaya Kasabası, Eskil AKSARAY 

adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 87.814-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ 

tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 

takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 

aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 5958/8/1-1 

————— 

Kurul’un 17/05/2018 tarihli ve 7851-7 sayılı kararı ile;  

―Tatılı Mahallesi No: 7 (Ada :198, Pafta: j36d16b2c, Parsel: 71) Tatılı Sarıoğlan/Kayseri‖ 

adresinde mukim 23.02.2015 tarihli ve LPG-BAY/941-54/15829 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı 

sahibi Süleyman Aksu Derelioğlu ġahin Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi'ne ait tesiste 

17.11.2015 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz 

sorumlu müdür çalıĢtırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 15.12.2017 tarihli ve 53350 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında 

yapılan soruĢturma sonucunda düzenlenen 08/02/2018-261 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim 

Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup; 7851-7 

sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 83.839,-TL idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu 

lisans kapsamındaki faaliyetlerinizin 30 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına karar 

verilmiĢtir.  
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün 

içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5958/9/1-1 

————— 

26/04/2018 tarihli ve 7815-29 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 09/05/2012 tarih ve 

MYĞ/3823-1/30930 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Torpet Turizm ĠnĢaat Madeni Yağ Ve 

Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi Ticaret Limited ġirketi tarafından "Fevzi Çakmak Mahallesi 

Büsan Sanayi 10645 Sokak No: 1 Karatay KONYA" adresinde iĢletilmekte olan madeni yağ 

üretim tesisinde 23/09/2014 tarihinde yapılan denetimde; araçlara yüklü halde satıĢa hazır ve 

üzerlerinde TORPET madeni yağ markası yazılı 11'er kg'lık tenekelerden alınan numunelerin 

TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi'nin 20.11.2014 tarihli ve 11053 sayılı analiz raporunda 

Grup I Baz Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile uyumlu olduğu tespit edildiğinden 

ġirketin temin ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan baz yağ olarak 

piyasaya sunmasının veya baz yağı amacı dıĢında kullanarak piyasa faaliyetine konu etmesinin 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Madeni 

Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasına aykırılık teĢkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaĢıldığından, lisans 

sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) 

bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 363.755-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 5958/10/1-1 

————— 

24.05.2018-7869-43 sayılı Kurul Kararı ile; 25.09.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14285 

numaralı Lisans ile Akarsu Mahallesi Akarsu Küme Evleri Caddesi No: 118 (Ada:182, Pafta: J48-

A-04-C-2-C, Parsel: 8) Kopal Köyü Karakoçan - ERZURUM adresinde faaliyet gösteren 

YÜKSEL KAPLAN-YENĠ DOĞUġ PETROL'ün LPG otogaz istasyonunda 17.03.2017 tarihinde 

yapılan denetimde yetkisiz personel çalıĢtırıldığı yönündeki tespit sebebiyle ilgili lisans sahibi 

hakkında, 17/01/2018 tarih ve 2923 sayılı BaĢkanlık Makamı oluru uyarınca açılan soruĢturma 
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kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiĢ olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen 

tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 91.907.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler 

ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 

2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir. 

 5958/11/1-1 

————— 

LPG-BAY/941-54/10029 lisans numaralı Osman Tosun’un istasyonunda sorumlu müdür 

belgesine sahip sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı 

Kanunun 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 12.04.2018 tarihli 18249 sayılı BaĢkanlık 

Oluru çerçevesinde doğrudan soruĢturma açılmıĢ ve 16.04.2018 tarihli 580 sayılı SoruĢturma 

Raporu hazırlanmıĢtır. Ancak, söz konusu SoruĢturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen 

lisans sahibinin mevcut adresine (Bük (Pafta: 022c-2b3a, Parsel: 1665) Ortaköy Köyü Fethiye 

Muğla) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir. 

SoruĢturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeĢ gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5959/1/1-1 

————— 

LPG-BAY/941-54/15143 lisans numaralı Ġs-Mur Yapı Taahhüt TaĢımacılık Gıda Yemek 

Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin istasyonunda sorumlu müdür belgesine sahip 

sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 

17’nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 
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AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 12.04.2018 tarihli 18249 sayılı BaĢkanlık Oluru çerçevesinde 

doğrudan soruĢturma açılmıĢ ve 16.04.2018 tarihli 580 sayılı SoruĢturma Raporu hazırlanmıĢtır. 

Ancak, söz konusu SoruĢturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut 

adresine (Gazi Osman PaĢa Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No: 46 Tanır Yolu Üzeri (Ada: 226, 

Pafta: b 24, f, Parsel: 50) AfĢin KahramanmaraĢ) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir. 

SoruĢturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeĢ gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5959/2/1-1 

————— 

Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Ġstihbarat Müdürlüğü’nün 02/01/2017 tarih ve 

21494521 sayılı yazısı ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; 23.01.2017 tarih ve BAY/939-

82/21179 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Çiçekli Belediyesi Gül Mahallesi 

Edremit VAN adresinde Cevdet DORUK adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 

23/12/2016 tarihlerinde gerçekleĢtirilen denetimde yapılan tespitlere göre; Cevdet DORUK’un 

istasyon otomasyon sistemine izinsiz müdahalede bulunmasının detaylı bir Ģekilde araĢtırılması 

ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari 

yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 

12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca 22/05/2018 tarihli ve 24819 

sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında düzenlenen 30/05/2018 tarihli ve 859 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak 

tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5959/3/1-1 

————— 

26/04/2018 tarihli ve 7815-30 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 21/04/2014 tarih ve 

BAY/939-82/34104 sayılı (24.12.2014 tarihli 43402 sayılı kararla sonlandırılmıĢ) istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında Ufuk Mahallesi 106 Sokağı No: 68 Üçköprü Köyü (Ada: -, 

Pafta:g26b21b, Parsel: 434) KaynaĢlı DÜZCE adresinde Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret 

Anonim ġirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 13/11/2014 tarihli denetimde 

yapılan tespite göre, istasyonda dağıtıcı iĢaretlerine yer verilmemesinden dolayı 5015 sayılı 

Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 
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Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca 03/10/2017 

tarihli ve 41043 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında lisans sahibi hakkında yapılan soruĢturma 

sonrasında düzenlenen 30/10/2017 tarihli ve 1304 sayılı SoruĢturma Raporu ile lisans sahibinden 

istenen yazılı savunmanın sunulmaması hususu ve Denetim Dairesi BaĢkanlığının konuya iliĢkin 

görüĢü Kurulca değerlendirilmiĢ olup; Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi 

hakkında idari yaptırım uygulanmamasına ve yürütülen soruĢturmanın sonlandırılmasına karar 

verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 5959/4/1-1 

————— 

Kurumun 19/12/2017 tarihli ve 53767 sayılı BaĢkanlık Oluru ile; 

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Bengisu 

Mahallesi Vatan Caddesi No: 208 (Ada:129, Pafta: g43a04c2b, Parsel: 100) Ortahisar/Trabzon" 

adresinde mukim, 27.12.2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13446 sayılı LPG otogaz bayilik 

lisansı sahibi Enver Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited ġirketi'ne ait tesiste 26.02.2015 

tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit 

edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruĢturma sonucu tanzim edilen 14/03/2018-440 

sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak 

üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5959/5/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03/05/2018 tarihli toplantısında, 

―Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın 30/04/2018 tarihli ve 83632887-663.07-21170 sayılı 

BaĢkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi BaĢkanlığı’nın 

07/02/2018 tarihli ve 6531 sayılı yazısında yer verilen tespitler uyarınca, Dağıtım Lisansı sahibi 

Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.ġ’den alınmıĢ ĠTS/GMD/0058 numaralı Ġç Tesisat Ve Servis 

Hatları Sertifikası sahibi GDS Mühendislik-Dursun FARAġ (TC. No: 25882410044) firmasının 

ilgili dağıtım Ģirketinin izni olmadan gazlı hatta müdahale etmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal 

Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 09/02/2006 tarihli ve 652 sayılı 

Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesine aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle, 01/03/2018 tarihli ve 10693 

sayılı BaĢkanlık Oluru ile baĢlatılan doğrudan soruĢturma sonrasında düzenlenen 12/03/2018 

tarihli ve 428 sayılı SoruĢturma Raporu, firmanın Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma Ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci 

maddesi gereğince yazılı savunmasını yasal süresi içerisinde yapmaması ve Denetim Dairesi 

BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup, 

a) Sertifika sahibi firmanın, ilgili dağıtım Ģirketinin izni olmadan gazlı hatta müdahale 

etmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördünce fıkrası 

ile 09/02/2006 tarihli ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Yapılan tebligata rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı, 

anlaĢıldığından, GDS Mühendislik-Dursun FARAġ (TC. No: 25882410044) firması 

hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal 
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Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma Ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca, bundan böyle ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen 

soruĢturmanın sonlandırılmasına karar verilmiĢtir.‖ Ģeklindeki 7824-18 sayılı Kurul Kararı ihdas 

edilmiĢtir. 

Bu karar firmanın adresinden açık adres bırakmadan ayrılmıĢ olması ve yeni adresinin 

bilinmemesi nedeniyle tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu 

maddesi uyarınca söz konusu Karar’ın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde firmanın söz 

konusu Karar aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu 7201 

sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5959/6/1-1 

————— 

Gaziantep Ġl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11.12.2015 tarihinde yapılan denetimlerde, 

―Fevzi Çakmak Mahallesi No: 100, Yavuzeli GAZĠANTEP‖ adresinde faaliyet gösteren 

21.03.2005 tarihli ve BAY/463-293/08928 sayılı bayilik lisansı sahibi Güngör Petrol Nakliyat Ve 

Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited ġirketi’nin tağĢiĢ amaçlı kullanılabilecek bir ürünün 

istasyonda bulundurulmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, 

aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili 

mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "Ġdari 

yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde 18.04.2018 tarihli ve 19210 sayılı BaĢkanlık Olur’u 

kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda soruĢturma sonucu düzenlenen 25/04/2018-635 sayılı SoruĢturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen ġirketin kapanmıĢ olması ve vergi numarasına göre Gelir Ġdaresi BaĢkanlığından ve 

Ticari Sicil Gazetesindeki sorgulamalarda da adresin ―Fevzi Çakmak Mahallesi No: 100, 

Yavuzeli GAZĠANTEP‖ olduğu baĢkaca bir iletiĢim adresinin bulunamaması nedeniyle tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5959/7/1-1 

————— 

Kurumun 14/12/2017 tarihli ve 53165 sayılı BaĢkanlık Oluru ile;  

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "KurtuluĢ 

Cemal Gürsel Caddesi No:9 Çankaya Ankara" adresinde mukim, 26.04.2013 ve LPG-BAY/941-

54/13779 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Hızır Grup Lojistik Petrol ĠnĢaat Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi'ne ait tesiste 12.11.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz 

sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruĢturma 

sonucu tanzim edilen 07/02/2018-243 sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci 

maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 
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Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5959/8/1-1 

————— 

05/04/2018 tarihli ve 7783-25 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 24.03.2014 tarih ve BAY/939-

82/33948 numaralı bayilik lisansı kapsamında Fatih Mahallesi No: 81 Yarma Kasabası (Ereğli 

Yolu 35. Km.) (Ada: -, Pafta: M29, Parsel: 4725) Karatay KONYA adresinde Hps Hidrolik-

Pnömatik Makine Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’ne ait akaryakıt 

istasyonunda 14/07/2014 ve 22/07/2014 tarihlerinde gerçekleĢtirilen denetimlerde 3 ve 4 nolu 

tankların otomasyon sistemine bağlı olmadıkları tespit edilmiĢ olup, bu hususun detaylı bir 

Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 

sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri 

uyarınca Hps Hidrolik-Pnömatik Makine Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi nezdinde 20/09/2017 tarihli ve 39191 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan 

soruĢturma sonrasında düzenlenen 25/10/2017 tarihli ve 1283 sayılı SoruĢturma Raporu ile lisans 

sahibinden alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya 

iliĢkin görüĢü Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; yazılı savunmanın kabul edilmesine ve 

soruĢturmanın sonlandırılmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 5959/9/1-1 

————— 

Çandır Mahallesi Çandır Bulvarı No: 12/A (Pafta: 026-A-06-C-2, Parsel: 1472) Serik / 

ANTALYA adresinde 18.09.2014 tarih ve LPG-BAY/941-54/15399 numaralı Otogaz LPG 

Bayilik Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Likarpa Petrol Tekstil Gıda TaĢımacılık Oto 

Kiralama Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’ne ait LPG otogaz istasyonunda Antalya 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü tarafından 28.03.2016 tarihinde gerçekleĢtirilen 

denetimde, istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının 

tespit edilmesi hususunun; 

5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 üncü maddesine, SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ―LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin 

Yükümlülükleri‖ baĢlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık 

teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 

uyarınca ―Likarpa Petrol Tekstil Gıda TaĢımacılık Oto Kiralama Yazılım Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi‖ hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde 

kapsamında ihbar edilmesine ve 16.05.2018 tarih ve 23845 sayılı BaĢkanlık Olur’u kapsamında 

düzenlenen 22.05.2018 tarih ve 788 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

lisans sahibine gönderilmesine karĢın bilinen en son adresinde kendisine ulaĢılamamıĢ olması 

nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiĢtir. 
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SoruĢturma raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi 

gereken savunma yazısının, iĢbu ilanın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5959/10/1-1 

————— 

20/04/2018 tarihli ve 19847 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Serhat Mahallesi Çiftçiler Camii 

Civarı, Orhan Doğan Caddesi No: 98 Ġpekyolu/VAN adresinde lisanssız olarak faaliyet gösteren 

51937704950 T.C. Kimlik Numaralı Muhlis TEMĠZEL’in iĢlettiği iĢ yerinde 01/05/2017 

tarihinde gerçekleĢtirilen denetimde tespit edilen piyasa faaliyetinin detaylı bir Ģekilde 

araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı 

Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 

uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 

25/05/2018 tarihli ve 824 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5959/11/1-1 

————— 

20/04/2018 tarihli ve 19848 sayılı BaĢkanlık Oluru ile KarĢıyaka Mahallesi Çiftçiler 

Camii Civarı, Orhan Doğan Caddesi No: 132 Ġpekyolu/VAN" adresinde lisanssız olarak faaliyet 

gösteren 51907705970 T.C. Kimlik Numaralı Vehbi TEMĠZEL’in iĢlettiği iĢ yerinde 01/05/2017 

tarihinde gerçekleĢtirilen denetimde tespit edilen piyasa faaliyetinin detaylı bir Ģekilde 

araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı 

Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 

19’uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca 

düzenlenen 28/05/2018 tarihli ve 829 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5959/12/1-1 

————— 

Kurul’un 19/04/2018 tarihli ve 7806-5 sayılı kararı ile;  

―Çetin Emeç Bulv. 8. Cadde 6/32 Çankaya/Ankara‖ adresinde mukim 22/06/2006 tarihli 

ve LPG-BAY/803- 30/05186 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Koç-Pet Petrol Ürünleri 

Nakliye ĠnĢaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’ne ait tesiste 03/11/2014 

tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür 

çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi ve halihazırdaki mevzuata aykırı durumun devam etmesi 

nedeniyle 11/01/2018 tarihli ve 7642-8 sayılı Kurul Karar ile alınan 30 günlük geçici durdurma 
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yaptırımı sonunda lisans sahibinin söz konusu mevzuata aykırı durumunu devam ettirdiği 

anlaĢılmıĢ olup 5037 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sahip olduğu 

22/06/2006 tarihli ve LPG-BAY/803-30/05186 sayılı LPG otogaz bayilik lisansının iptal 

edilmesine 7806-5 sayılı Karar ile karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 5959/13/1-1 

————— 

ĠSTANBUL YOLU 10. KM, KARAÇAY KÖYÜ, YAVġANLIK MEVKĠĠ OSMANCIK 

ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 03.06.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13904 

sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi OSMANLILAR AKARYAKIT VE ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT 

TURĠZM TĠCARET SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ’ne ait tesiste 08.09.2016 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür 

çalıĢtırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 

hükümleri ve 09.05.2018 tarih ve 22639 sayılı BaĢkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruĢturma 

sonucunda tanzim edilen 17.05.2018 tarihli ve 745 sayılı soruĢturma raporu savunma alınmak 

üzere ilgilisine usulüne uygun olarak gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu soruĢturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 

giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin 

geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın 

tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi 

içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5959/14/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.04.2018 tarih ve 7816-3 sayılı Kararı ile, ve 

LPG-BAY/941-54/14543 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi ÖZEFELER PETROL VE PETROL 

TÜREVLERĠ NAKLĠYE DAĞITIM PAZARLAMA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ' ne ait 

istasyonda 23.08.2016 tarihinde yapılan denetimde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan 

personel çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi ve halihazırdaki mevzuata aykırı durumun devam 

etmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 19.12.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14543 sayılı 

LPG otogaz bayilik lisansının iptal edilmesine karar verilmiĢtir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı 

adı geçen lisans sahibinin mevcut adreslerine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 

nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 19.12.2013 tarih ve LPG-BAY/941-

54/14543 sayılı LPG otogaz bayilik lisansının iptal edilmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5959/15/1-1 

————— 

22/05/2018 tarihli ve 25052 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Kirazca Mahallesi EskiĢehir 

Caddesi No: 305 Arifiye SAKARYA adresinde mukim 24.12.2015 tarihli ve BAY/939-82/36334 

sayılı bayilik lisansı sahibi Sakarya Essa Petrol Turizm ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 28.11.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; 
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a) Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci 

maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği, 

b) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme 

kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaĢıldığı üzere istasyonunda menĢei belli olmayan 

akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu 

fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı 

maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 

(c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

Sakarya Essa Petrol Turizm ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan 

soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi 

gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı 

uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 31.05.2018 tarihli ve 867 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5959/16/1-1 

————— 

22/05/2018 tarihli ve 25050 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Kirazca Mahallesi EskiĢehir 

Caddesi No: 305 Arifiye SAKARYA adresinde mukim 24.12.2015 tarihli ve BAY/939-82/36334 

sayılı bayilik lisansı sahibi Sakarya Essa Petrol Turizm ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 01.06.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; 

a) SatıĢların otomasyon sisteminde gözükmemesi nedeniyle otomasyon sisteminin doğru 

ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 

inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği, 

b) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme 

kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaĢıldığı üzere istasyonunda menĢei belli olmayan 

akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu 

fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı 

maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 

(c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği, 

c) Akaryakıt istasyonunda fiyat panosunda EPDK lisans numarasının, unvanının yazılı 

olmaması, fiyat panosunda benzin ibaresi yer almasına rağmen istasyonda benzin bulunmaması 

nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 

Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci 

fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 
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20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

Sakarya Essa Petrol Turizm ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan 

soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi 

gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı 

uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 31.05.2018 tarihli ve 868 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5959/17/1-1 

————— 

Kurumun 15/12/2017 tarihli ve 53350 sayılı BaĢkanlık Oluru ile;  

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Kayseri-

Ankara Yolu 18. Km (Ada: 149, Pafta: K34.B-21-C, Parsel: 73-89) Kocasinan / KAYSERĠ" 

adresinde mukim, 09.02.2006 tarihli ve LPG-BAY/655-36/00194 sayılı LPG otogaz bayilik 

lisansı sahibi KÜPLÜ PINAR PETROL ÜRÜNLERĠ RESTORANT TURĠZM SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ'ne ait tesiste 16.11.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG 

Otogaz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan 

soruĢturma sonucu tanzim edilen 08/02/2018-265 sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 

22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5959/18/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 27.12.2012 tarihli ve DAĞ/4217-3/31946 sayılı 

dağıtıcı lisansı sahibi Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi’nin, 1240 sayılı Kurul 

Kararında yer alan "Otomasyon Sistem Kılavuzu"nda tanımlanan tüm yükümlülüklerini yerine 

getirmediğinin tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı 

fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Kurumun sisteme eriĢimin 

sağlanabilmesi için yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir 
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Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 

sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19. maddesi hükümleri uyarınca 09.04.2018 tarihli ve 17687 sayılı BaĢkanlık 

Olur’u ile lisans sahibi hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup, lisans sahibi nezdinde 

düzenlenen 16/04/2018-581 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne 

uygun olarak tebliğ edilmek istenmiĢ ancak, lisans sahibinin MERNĠS ve Ticari Sicil Gazetesi 

adreslerinin de tebliğ edilen adresle aynı olması, baĢkaca tebliğ yapılacak bir adresin 

bulunmaması nedeniyle tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5959/19/1-1 

————— 

Yenibosna Merkez Mah. GüneĢli Yolu Cad. Ġkebana Sitesi H Apt. N.2/3 H/15 

Bahçelievler ĠSTANBUL adresinde yer alan ve 13.08.2015 tarihli ve DAĞ/5729-3/35880 

numaralı dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren Tripet Petrolcülük Sanayi Ve Ticaret Anonim 

ġirketi’nin EBĠS bildirim sisteminde yer alan 2017 yılı satıĢ verisi ile 1240 sayılı "Petrol 

Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine ĠliĢkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Kurul Kararı" kapsamında alınan otomasyon verilerinin birlikte incelenmesi 

neticesinde, (2017 yılına iliĢkin) yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin ve motorin) satıĢı yapma 

yükümlülüğünü yerine getirmemesinin detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari Yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-

3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde 31/05/2018 tarihli ve 26880 sayılı 

BaĢkanlık Oluru ile doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi gereğince düzenlenen 12/06/2018 tarihli ve 948 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5959/20/1-1 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 

 

İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5978/1-1 



6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5982/1/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 

 

İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5982/2/1-1 



6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5973/1-1 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5974/1-1 



6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5975/1-1 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5976/1-1 



6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5977/1-1 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5979/1-1 



6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5980/1/1-1 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5980/2/1-1 



6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5980/3/1-1 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5980/4/1-1 



6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5981/1/1-1 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2018 – Sayı : 30470 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5981/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5981/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5981/4/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5981/5/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5983/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5983/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5983/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5983/4/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6009/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 5954/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 5955/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 5956/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 5957/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 

Müdürlüğünden:  

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2012/146588 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ġl/Ġlçe ANKARA / Çankaya  

Adresi 

Hakkı Turayliç Cad. No: 5 UlaĢtırma, 

Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

Sitesi B Blok 

Tel-Faks 0312 203 1000 

Posta Kodu 06388 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Doğusan Doğu Demir San. ve Tic. A.ġ. Mehmet Münir CĠZRELĠ 

Adresi 
MenekĢe 1 Sokak ġeref Apt. No: 3/4 
YeniĢehir/ANKARA 

Prof. Dr. Ahmet Taner KIġLALI 

Mah. 2887.Sok. No: 19/37 

Yenimahalle ANKARA 

T.C. Kimlik No.  26647590032 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
MithatpaĢa Vergi Dairesi-3090025062  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
20678  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(25/f) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (X) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (X) 

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. 

 5905/1/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 

Müdürlüğünden:  

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2012/146588 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ġl/Ġlçe ANKARA / Çankaya  

Adresi 

Hakkı Turayliç Cad. No: 5 UlaĢtırma, 

Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

Sitesi B Blok 

Tel-Faks 0312 203 1000 

Posta Kodu 06388 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Doğusan Doğu Demir San. ve Tic. A.ġ. Nedim Metin CĠZRELĠ 

Adresi 
MenekĢe 1 Sokak ġeref Apt. No: 3/4  

YeniĢehir/ ANKARA 

Çankaya Cad. No:18/8 Çankaya / 

ANKARA 

T.C. Kimlik No.  26665589490 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
MithatpaĢa Vergi Dairesi-3090025062  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
20678  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(25/f) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (X) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (X) 

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. 

 5905/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kütahya ASD Yapı Lab. ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti.’nin Alınteri Blv. 2. Çiniciler ÇarĢısı No: 44 

Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez 

Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 21.06.2013 tarih ve 458/4 sayılı kararı ile verilen 438 no’lu 

―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali ve kullanma hakkı veren sözleĢmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 10.05.2018 

tarih ve 550/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 21.06.2018 tarih ve 1125660 

sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 5970/1-1 

—— • —— 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

Üniversitemizin 25.06.2018 tarih ve 30459 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak 

yayımlanan öğretim üyesi alım ilanında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi’nin ismi sehven 

ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak belirtilmiĢtir. 

Duyurulur. 5953/1-1 

—— • —— 

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için 

27.06.2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan üniversitemiz 

akademik personel alım ilanında aĢağıda belirtilen kısımda sehven yanlıĢlık yapıldığı görülmüĢ 

olup, 
 

BĠRĠM ABD UNVAN SAYI AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 

Genel 

Cerrahi 
Profesör 1 

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; "Kronik 

fonksiyonel konstipasyonlu hastalarda kolon transit 

zamanı, defekografi ve anorektalmanometri" 

konularında çalıĢma yapmıĢ olmak 
 

Ġlanın doğru metni aĢağıda verilmiĢtir. 

BĠRĠM ABD BĠLĠM DALI UNVAN SAYI AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 

Ġç 

Hastalıkları 
Gastroenteroloji Profesör 1 

Alanında Doçent unvanına 

sahip olmak; "Kronik 

fonksiyonel konstipasyonlu 

hastalarda kolon transit 

zamanı, defekografi ve 

anorektalmanometri" konu-

larında çalıĢma yapmıĢ olmak 

Ġlgililere duyurulur. 5965/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Anadolu BĠL Meslek 

Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Fen-

Edebiyat, Eğitim, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, ĠletiĢim ve Hukuk Fakülteleri’ne aĢağıda 

belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam 

zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna baĢvuracakların Ġstanbul Aydın 

Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir 

dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik 

belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

 

Fakültesi / 

Yüksek Okulu 

Bölüm / 

Program 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

ĠletiĢim 

Radyo, 

Televizyon ve 

Sinema 

Sinema Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Görüntü Sanatları 

Anabilim Dalında almıĢ olmak, 

bu alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Fen-Edebiyat Psikoloji 
Klinik 

Psikoloji 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Klinik Psikoloji 

Anabilim Dalında almıĢ olmak, 

bu alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Anadolu BĠL 

Meslek 

Yüksekokulu 

ĠĢletme 

Yönetimi 
- 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Organizasyon ve 

ĠĢletme Politikası Anabilim 

Dalında almıĢ olmak, bu alanda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Fen-Edebiyat Tarih 
Ortaçağ 

Tarihi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Ortaçağ Tarihi 

Anabilim Dalında almıĢ olmak, 

bu alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 
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Fakültesi / 

Yüksek Okulu 

Bölüm / 

Program 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

- 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

Doktorasını Tıbbi Biyoloji ve 

Genetik Anabilim Dalında 

almıĢ olmak, bu alanda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Eğitim 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

DanıĢmanlık 

- 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Adli Tıp Sosyal 

Bilimler Anabilim Dalında 

almıĢ olmak, bu alanda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Mühendislik 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 

(Ġngilizce) 

- 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

Doktorasını Kıyı Bilimleri ve 

Mühendisliği alanında almıĢ 

olmak, bu alanda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

HemĢirelik 

Cerrahi 

HemĢireliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

Doktorasını Cerrahi 

HemĢireliği Anabilim Dalı 

almıĢ olmak, bu alanda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Sosyal Hizmet 

Sosyal 

Hizmet 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Klinik Odaklı 

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı 

almıĢ olmak, bu alanda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Hukuk Özel Hukuk 
Medeni 

Hukuk 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

Doktorasını Özel Hukuk 

Anabilim Dalında almıĢ olmak, 

bu alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Adalet Meslek 

Yüksekokulu 

Adalet  

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

Doktorasını Özel Hukuk 

Anabilim Dalında almıĢ olmak, 

bu alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

 5987/1-1 
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Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel Ģartları 

taĢımaları gerekmektedir. 

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığınca onaylanan ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ġlkeleri’ndeki esaslar 

uygulanacaktır. 

2 - 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesine göre Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 

baĢvuracak adayların, bilimsel çalıĢmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile 

birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ilave olarak, noterden veya resmi kurumlarca 

onaylanmıĢ Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiĢ, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya 

da halen çalıĢmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek ilgili birimlere teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Duyuru BaĢlama tarihi : 06.07.2018 

Son BaĢvuru tarihi : 20.07.2018 

NOT: 1 - Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluĢturulan bilimsel 

dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen baĢvurular geçersiz 

sayılacaktır. 

2 - Ġlan Metni Üniversitemiz web sayfasında ve Devlet Personel BaĢkanlığı web 

sayfasında yayınlanmıĢtır. 

3 - Süresi içinde yapılmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 
 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Adet Der. Açıklama 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

ĠġLETME 
Yönetim ve 

Organizasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 5 

ĠĢletme Alanında 

Doktora yapmıĢ 

olmak. 

 5890/1-1 
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Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

BaĢvuru Tarihi  : 06.07.2018 

Son BaĢvuru Tarihi  : 20.07.2018 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari baĢvuru koĢullarını 

sağlamıĢ olmak ve aĢağıda istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına, 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik 

hükümleri uyarınca ilgili birimlere Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 

ADRES: YĠÜ. Tıp Fak. Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat / ANKARA 

PROFESÖR KADROSU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - Ġki adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Doçentlik belgesi 

7 - Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılsalar bile) çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 

8 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD. 

DOKTOR ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADROSU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - Ġki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve baĢvurulan kadro 

yazılacaktır) 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) YurtdıĢında 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması gerekir. 

7 - Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar -daha önce çalıĢıp ayrılsalar bile- çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi  

8 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD 
 

Birimi Bölüm 

Anabilim 

Dalı/ Program  Unvanı Adet Aranılan ġartlar 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Fizyoloji Profesör 1 

Doçentliğini Fizyoloji alanından 

almıĢ, yurt içi ve yurt dıĢı 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
 Kardiyoloji  Profesör 1 

Doçentliğini Kardiyoloji 

alanından almıĢ, yurt içi ve yurt 

dıĢı çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Patoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Uzmanlığını Patoloji alanından 

almıĢ, alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Ġlgililere duyurulur. 5972/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/12001 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması,

Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar
2018/12004 Millî Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü  Maddesinin (b)

Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

YÖNETMELİKLER
–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği
–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Yerinde Muayene Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
–– Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği
–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğin Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği
–– Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– TS 9809 Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar -Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ

(No: MSG - MS - 2018/1)
–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 58)
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 7932-1 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 7932-2 Sayılı Kararı

KARAR
–– Bankalararası Takas Odası Merkezinin Sistem İşleticiliği Faaliyet İzninin Sona Ermesine İlişkin Duyuru

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2015/11678 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 5/7/2018 tarihli ve 30469 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Tebliğler,
2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Yüksek Seçim Kurulu Kararı ve 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
Yüksek Seçim Kuruluna ait Düzeltme yayımlanmıştır.

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


