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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ 

KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/1997 tarihli ve 23157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet
Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Bakan Yardımcısı: Bakan tarafından belirlenen ilgili Bakan Yardımcısını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan “Müsteşar veya tensip

edeceği bir Müsteşar Yardımcısının” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısının” olarak değiştirilmiş-
tir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türkiye
genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birisi ile” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinde yer alan “Müsteşardır” ibaresi
“ilgili Bakan Yardımcısıdır” ve “Müsteşar” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısı” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Adalet Bakanlığından:
ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Uz-
manlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“c) Bakan Yardımcısı: Bakan tarafından belirlenen ilgili Bakan Yardımcısını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Yazılı giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yük-

seköğretim kurumlarından birine yaptırılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Müsteşar tarafından

görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel
Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında başkan
tarafından belirlenecek üç birim amiri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Müsteşar tarafından gö-
revlendirilecek Müsteşar Yardımcısı” ibaresi  “Personel Genel Müdürünün” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA

İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 5)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanarak yürürlüğe giren 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesiyle 7143 sayılı Vergi
ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlen-
miştir.

(2) Bu Tebliğde yapılan açıklamalar, il özel idareleri ile belediyelere ve Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlıklarına ait olan ve 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ala-
caklar hakkında da uygulanacaktır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza

verdiği yetkiye istinaden hazırlanmıştır.
7143 sayılı Kanundan yararlanma hakkını kaybedenler
MADDE 3 – (1) 7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile Kanun

kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe gir-

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/7/2012 28343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/11/2013 28830
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diği 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hü-
kümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme
tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında
belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı
ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden
yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır.

(2) Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için;
a) 7143 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmış olması,
b) 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi ne-

deniyle Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması,
c) İhlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih

dâhil) geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu
tarih dâhil) ödenmesi,

gerekmektedir.
(3) Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır. 
(4) Borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran ve Kanun hükümlerini ihlal

eden borçlulara geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında 28/2/2019 tarihine kadar (bu
tarih dâhil) ihlale konu tutarları ödeme imkânı sağlanmıştır. Ancak, ihlale konu olan tutarların
bu fıkra hükmünden yararlanmak suretiyle ödenmesi halinde Kanunun 9 uncu maddesinin
üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen indirimlerden yararlanılamayacaktır. 

Örnek 1- 7143 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve
9 eşit taksitte ödeme seçeneğini tercih eden borçlu, 15/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
ödemesi gereken ilk taksiti ödemediğinden, Kanundan yararlanma hakkını kaybetmiştir. Borç-
lunun ödemediği birinci taksit tutarını 15/10/2018 tarihinden (bu tarih hariç), ikinci taksit
tutarını da 30/11/2018 tarihinden (bu tarih hariç) ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen
süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar
(bu tarih dâhil) ödemesi halinde, Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edecektir.

Örnek 2- 7143 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve
peşin ödeme seçeneğini tercih eden borçlu, yapılandırılan tutarı birinci taksit ödeme süresi olan
15/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemediği gibi birinci taksit ödeme süresini takip
eden ayın sonuna kadar (30/11/2018) geç ödeme zammı ile birlikte ödemediğinden Kanundan
yararlanma hakkını kaybetmiştir.

Borçlu, Kanun kapsamında yapılandırdığı borçlarını, peşin ödeme seçeneğini tercih et-
mesi nedeniyle bu tutarlara ayrıca bir katsayı uygulanmaksızın ve geçici 2 nci maddenin birinci
fıkrasının getirmiş olduğu düzenleme kapsamında 15/10/2018 tarihinden (bu tarih hariç) ödeme
tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı
ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödediği takdirde Kanun hükümlerinden
yararlanabilecektir. Ancak, Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bendinde
düzenlenen indirim imkânından yararlanamayacaktır. 

(5) 7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “(3) Bu Kanunun
3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında vadesinde öden-
mesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden
olan tutarları, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içinde
veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı
Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi hâlinde bu borç-
lular da bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır.” hükmüne yer verilmiştir.

(6) 7143 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne göre, Kanunun
2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanmak üzere yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj)
vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda
bulunan borçluların Kanundaki diğer şartların yanı sıra; maddede belirtilen vergi türlerinden,
taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden mükellef
tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme halinde borcun ta-
mamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk eden vergileri vadesinde ödemeleri gerekmektedir.
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(7) Geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla Kanunun 3 üncü
maddesinin dokuzuncu fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakları madde hükmüne
göre ödeyememiş olan ve bu nedenle Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara da
bir imkân getirilerek, ihlale neden olan tutarları 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) öde-
meleri ya da 28/12/2018 tarihinden önce veya 28/2/2019 tarihine kadar yaptıkları başvurulara
dayanılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci madde-
sine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi durumunda Kanun hükümlerinden ya-
rarlanmaları sağlanmaktadır.

(8) Çok zor durum halinin tespitinde, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin uygula-
malarını gösteren ilgili mevzuatta yapılmış açıklamalara göre işlem yapılacak ve borçluların
tecil ve taksitlendirme taleplerinin çok zor durum hali dışındaki nedenlerle reddedilmiş olması
geçici 2 nci maddenin üçüncü fıkrası ile getirilmiş olan imkânı ortadan kaldırmayacaktır.

Taksit süresinin uzatılması
MADDE 4 – (1) 7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “(2)

Bu Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere bu Kanun
kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sü-
releri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.”  hükmü yer almaktadır.

(2) Fıkra hükmüne göre, Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında
ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi 28/2/2019 tarihine (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. Söz
konusu taksitlerin ödeme süresi tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca
yazılı başvuru aranılmayacaktır.

(3) Fıkra kapsamında, Bakanlığımız tahsil dairelerince Kanunun 2, 3 ve 4 üncü mad-
delerine göre yapılandırılan alacaklar ile 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi
artırımında bulunulması üzerine tahakkuk eden tutarlara ilişkin 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı
Ocak aylarında ödenmesi gereken taksitler ile Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında yapılan be-
yanlar üzerine 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme
süreleri uzamaktadır. Ancak, 2019 yılı Şubat ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin
ödeme sürelerinde bir değişiklik söz konusu değildir.

(4) Fıkra kapsamında uzayan ödeme süresi için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak
ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

(5) Fıkra kapsamında ödeme süresi uzayan 2018 yılı Aralık ayı taksitinin, 28/2/2019
tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi durumunda Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı
fıkrası hükmünün tatbikinde bu taksit, 2019 takvim yılı içinde ödenmesi gereken taksit olarak
dikkate alınacaktır. Ödeme süresi uzayan taksitin birinci veya ikinci taksit olması ve bu taksit-
lerin 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinin ihlal
olacağı tabiidir.  

(6) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila yedinci fıkraları kapsamında peşin ödeme
seçeneği tercih edilerek yapılandırılan ve ilk taksit ödeme süresine bağlı olarak 2018 yılı Aralık
veya 2019 yılı Ocak ayında tamamen ödenmesi gereken tutarın ödeme süresi, 7143 sayılı Ka-
nunun geçici 2 nci maddesi kapsamında 28/2/2019 tarihine (bu tarih dâhil) uzadığından, yapı-
landırılan tutarın 28/2/2019 tarihine kadar ödenmesi halinde Kanunun 9 uncu maddesinin üçün-
cü fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanacaktır. Bu süre içinde ödenmeyerek, Kanunun 9 uncu
maddesinin altıncı fıkrasına istinaden 31/3/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi ha-
linde (hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte), Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fık-
rasının (b) bendinde yer alan indirimden yararlanılacaktır.

(7) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila yedinci fıkraları kapsamında yapılandırılan
tutarların taksitli ödeme seçeneğine göre ödenmek istenmesi ve geçici 2 nci maddenin ikinci
fıkrası gereğince ödeme süresi uzayan taksitin birinci veya ikinci taksit olması halinde, Kanu-
nun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bendi hükmü 28/2/2019 tarihi (bu tarih dâ-
hil) esas alınmak suretiyle tatbik edilecektir.    

Örnek 3- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila yedinci fıkraları kapsamında 6 eşit
taksit seçeneğine göre borçlarını yapılandıran borçlu, süresinde ödemediği 31/10/2018 vadeli
birinci taksitini geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında 16/1/2019 tarihinde ödemiştir.
Borçlu, 31/12/2018 vadeli ve geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ödeme süresi
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28/2/2019 tarihine uzayan ikinci taksitini ise bu sürede ödememiştir. Bu nedenle, Kanundan
yararlanma şartlarından biri olan ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı yerine getiril-
mediğinden Kanun hükümleri ihlal edilmiş olacaktır.  

Örnek 4- Örnek 3’teki borçlu, ikinci taksit ile birlikte kalan diğer taksitlerin tamamını
28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemesi durumunda, birinci taksit geçici 2 nci mad-
denin birinci fıkrası kapsamında ödendiğinden, Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının
(b) bendi hükmünden yararlanılmayacaktır. 

7143 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrası hükmünü ihlal edenler
MADDE 5 – (1) 7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında,

“(4) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere başvu-
ruda bulunduğu hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini
ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre
ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu Kanunda öngörülen şekilde tamamen öde-
meleri hâlinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve idari para cezalarının
kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin
fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.”  hükmü yer almaktadır.

(2) Bu hüküm ile 7143 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrası kapsamında
yapılan beyan ve başvurular üzerine hesaplanan tutarları Kanun hükümlerine uygun ödeme-
yerek ihlal eden borçluların, geçici 2 nci madde hükümlerinden yararlanması durumunda, ihlal
tarihinden geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihine kadar geçen sürede
ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ile ilgili ne şekilde işlem yapılacağı
hususu açıklığa kavuşturulmaktadır.

(3) Fıkra hükmüne göre, Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrası kapsamında ya-
pılan beyan ve başvurular üzerine hesaplanan tutarları Kanunda öngörülen süre ve şekilde öde-
meyerek Kanun hükümlerini ihlal etmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları, 28/2/2019 tarihine
kadar (bu tarih dâhil) geç ödeme zammıyla birlikte, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise Ka-
nunda öngörülen şekilde ödeyerek 4 üncü maddenin onuncu fıkrası hükümlerinden yararlana-
cak ve buna bağlı olarak da 7143 sayılı Kanun hükümlerinin ihlal edilmesi nedeniyle ilgili
mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etme-
diğine bakılmaksızın bu alacaklar ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. 

7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında matrah ve vergi artırımı hükümlerini
ihlal edenler

MADDE 6 – (1) 7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında,  bu
Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu halde
tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olan-
lara, ihlale neden olan tutarları bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde, ödeme
süresi gelmemiş taksitleri ise bu Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde 5 inci
madde hükümlerinden yararlanma imkânı sağlanmıştır. 

(2) 5 inci madde kapsamında matrah ve vergi artırımı hükümlerini ihlal edenlerin geçici
2 nci madde hükümlerinden yararlanması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
matrah ve/veya vergi artırımına konu yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak;

a) Başlanılmış olan vergi incelemeleri ile tarhiyat öncesi uzlaşma, takdir ve tarh işlem-
leri,

b) Vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş olan vergi ve cezalara ilişkin olarak;
1) Dava açma süresi geçmemişse, dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talebi süreleri,
2) Uzlaşmaya başvurulmuş ise uzlaşma işlemleri, dava açılmışsa davaya ilişkin yargı-

lama işlemleri ile mahkemelerce verilmiş kararların infazı,
c) Açılmış davalarla ilgili kanun yollarına başvuru süreleri ile yargılama işlemleri ve

mahkemelerce verilmiş kararların infazı,
ç) Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinin ihlal edilmiş olması sebebiyle ikmalen,

re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlar üzerine tahakkuk etmiş alacakların takip ve tahsil iş-
lemleri, 

bu Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece durur. 
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(3) 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre tahakkuk eden vergilerin bu
Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümlerine göre ödenmesi şartıyla; geçici 2 nci maddenin be-
şinci fıkrasında belirtilen başlanılmış olan vergi incelemeleri, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaş-
ma, takdir, tarh işlemlerinden vazgeçilecek, davalar sonlandırılacak, mahkemelerce verilmiş
kararlar infaz edilmeyecek, yargılama giderleri taraflarca talep edilmeyecek, tahakkuk etmemiş
alacaklar ile tahakkuk etmiş vergiler ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ile vergi
cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir.

(4) Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerini ihlal eden mükelleflerce artırıma ilişkin
olarak tahakkuk eden vergilerin Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
süre ve şekilde tamamen ödenmesi halinde,

-Matrah/vergi artırımına ilişkin başvuru süresinin sonuna kadar (31 Ağustos 2018) mat-
rah artırımında bulunmuş olmaları kaydıyla 7143 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce
(18/5/2018) başlanmış ve 31/7/2018 tarihine kadar sonuçlandırılmış olan vergi incelemeleri
ile takdir işlemlerinde, matrah artımı hükümlerinin ihlal edilmesi nedeniyle yapılan ikmalen,
re’sen ve idarece tarhiyatlar ile

-Matrah/vergi artırımı şartlarının ihlal edilmesinden sonra başlanılan vergi incelemesi
ve takdir işlemleri sonucunda yapılan ikmalen, re’sen ve idarece tarhiyatlar 

üzerine tahakkuk etmiş alacakların takip ve tahsil işlemlerine devam edilmeyecek ve
tahsil edilmiş tutarlar matrah artırımı nedeniyle hesaplanan vergiye mahsup edilecek olup kalan
tutar bulunması halinde mükellefe red ve iade edilecektir. 

Örnek 5- 2016 ve 2017 hesap dönemlerine ilişkin olarak 1/3/2018 tarihinde başlayan
ve 7143 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte (18/5/2018) halen devam eden vergi incele-
mesi bulunan (A) A.Ş. 12/6/2018 tarihinde 2016 yılı için 500.000 TL, 2017 yılı için 600.000
TL olmak üzere kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuş ve taksitle ödeme seçeneğini
tercih etmiştir. 

Vergi incelemesinin tamamlanmasıyla 6/7/2018 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına giren
vergi inceleme raporlarında kurumlar vergisi yönünden 2016 hesap dönemi için 600.000 TL,
2017 hesap dönemi için ise 800.000 TL kurumlar vergisi yönünden matrah farkı tespit edil-
miştir. 

Vergi inceleme raporları, vergi dairesi kayıtlarına girmeden önce (A) A.Ş. tarafından
matrah artırımında bulunulduğundan, vergi inceleme raporlarında önerilen tarhiyatlar kurumlar
vergisi matrah artırımı ile birlikte değerlendirilmiş, 2016 hesap dönemi için (600.000 TL –
500.000 TL) 100.000 TL; 2017 hesap dönemi için de (800.000 TL – 600.000 TL) 200.000 TL
üzerinden cezalı kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmıştır. 

Matrah artırımına ilişkin ikinci taksiti süresinde ödemeyen (A) A.Ş. hakkında vergi in-
celeme raporları ile matrah artırımı tutarlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu yapılmamış
olan 2016 hesap dönemi için 500.000 TL; 2017 hesap dönemi için de 600.000 TL ilave cezalı
kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmıştır.

7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında gerek ikinci taksitin gerekse di-
ğer taksitlerin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde, daha önce matrah artırımı hükümleri
ihlal edildiği için yapılmış olan ilave cezalı kurumlar vergisi tarhiyatları terkin edilecektir. 

(5) 7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca bu Kanunun
5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu halde tahakkuk
eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olan mükellef-
lerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gereken tutarların tamamının
tahsil edilmiş olması halinde, bu mükellefler de anılan madde hükümlerinden yararlanabile-
ceklerdir. 

Tahsil edilmiş tutarlar
MADDE 7 – (1) 7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında, “(6)

Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hü-
kümlerini ihlal eden borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kap-
samında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna
göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri
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tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup
sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edi-
len tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

(2) Fıkrada, Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde geçici 2 nci mad-
denin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulardan,
yapılandırılan amme alacaklarına karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarların, yapılan-
dırmanın ihya edilmesini müteakip Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlere mahsubu düzen-
lenmekte ve mahsup işlemlerinin tahsilat tarihleri esas alınarak ödenmesi gereken taksitlerin
en eski vadeli olanından başlanmak suretiyle yapılması öngörülmektedir.

(3) Bu hükmün uygulanmasında, borçluların herhangi bir müracaatı aranılmayacak ve
cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, tahsil edildikleri tarihler dikkate alınmak suretiyle
tahsil daireleri tarafından re’sen mahsup edilecektir. Yapılacak mahsup işlemlerinde, en eski
vadeli taksitten başlanılacak ve tahsil edilen tutarların tahsilat tarihleri esas alınarak geç ödeme
zammı hesaplanıp hesaplanmayacağı belirlenecektir.

(4) Yapılan mahsup sonrasında Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken toplam tu-
tardan fazla tahsil edilen tutarlar, 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrası dikkate
alınmak suretiyle red ve iade edilecektir. Ancak red ve iade edilecek tutar, vergi mevzuatı çer-
çevesinde iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle mahsuben ödenmiş ise ilgili mevzuatın be-
lirlediği nakden iade şartları gerçekleşmedikçe nakden iade edilmeyecektir.

(5) Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara karşılık cebren veya rızaen tahsil edilen
tutarların mahsubu sonrası ödenecek tutarlarda değişiklik meydana gelebilecektir. Bu durumda
olan borçluların ödenecek tutarları öğrenebilmeleri için ödemelerini yapmadan önce ilgili vergi
dairesi ile irtibata geçmesi gerekmektedir. 

(6) Matrah ve/veya vergi artırımına ilişkin tahakkuk eden vergileri Kanunda öngörülen
süre ve şekilde ödememeleri nedeniyle artırım hükümlerinden yararlanma hakkını kaybeden
mükelleflerden 7159 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce cebren veya rızaen tahsil edilmiş
olan tutarlar, taksitle ödeme seçeneğini tercih etmiş olan mükelleflerde artırıma ilişkin taksit-
lerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu
madde hükmüne göre mahsup edilecektir. 

Örnek 6- Örnek 5’deki (A) A.Ş.’nin daha önce matrah artırımı hükümlerini ihlal ettiği
için yapılmış olan ilave cezalı tarhiyatlar terkin edilecek, söz konusu cezalı tarhiyatlara ilişkin
olarak (A) A.Ş. tarafından ödenmiş olan tutarlar matrah artırımına ilişkin taksitlerin en eski
vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak mahsup edile-
cektir. 

(7) Matrah ve/veya vergi artırımına ilişkin şartlar ihlal edilmiş olmakla birlikte 7159
sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce artırıma ilişkin tahakkuk eden verginin bir kısmının
tahsil edilmiş olması halinde, mahsup işleminden sonra kalan tutarın 7143 sayılı Kanunun ge-
çici 2 nci maddesinde belirtilen sürede ödenmesi kaydıyla Kanunun 5 inci maddesi hükümle-
rinden yararlanabilmesi mümkündür.

Diğer hususlar
MADDE 8 – (1) 7143 sayılı Kanun hükümlerini ihlal ettikten sonra, ihlale konu borç-

larını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde tecil ve taksitlendirme hükümlerine
göre ödemekte olan borçluların, 7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmünden yarar-
lanmak istemeleri halinde ilgili vergi dairelerine başvurmaları ve yapılandırmanın ihya edil-
mesini talep etmeleri gerekmektedir. Bu durumda, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kap-
samında yapılan ödemeler (tecil faizi dâhil) yapılandırılan borçlara karşılık bu Tebliğin 7 nci
maddesinde yapılan açıklamalar dikkate alınarak mahsup edilecektir.

(2) Vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilerek ilgili kurum bütçelerine aktarılması
gereken tutarların 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması için vergi dairesine başvu-
ruda bulunan borçlulara, geçici 2 nci madde kapsamında red ve iadesi gereken bir tutarın bu-
lunması halinde, tahsil edilen tutarlar ilgili kuruma aktarıldığından red ve iade işlemleri de bu
kurum tarafından yapılacak, ancak bu konuda gerekli bilgiler vergi dairesince ilgili kuruma
bildirilecektir.
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(3) 7143 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunan ve borçları Kanuna göre taksitlendirilen
borçlular tarafından, vadesi geçmiş borcu olup olmadığına dair yazı istenilmesi halinde taksit-
lendirme ihlal edilmediği sürece bu borçları için vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair
yazı verilmektedir. Geçici 2 nci maddeye istinaden Kanun kapsamında borçlarını yeniden öde-
me imkânına kavuşan borçluların, Kanun hükümleri ihlal edilmediği müddetçe talep edecekleri
vadesi geçmiş borcu olup olmadığına dair yazının verilmesi sırasında Kanun kapsamında öde-
yecekleri borçları dikkate alınmayacaktır.

(4) 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
22/11/2018 tarihli ve 355 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine
ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında
genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 2018 yılı Kasım ve
Aralık ayları ile 2019 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında (Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları
hariç) kesinti yapılmayacaktır. Dolayısıyla, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini
haiz kuruluşların Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarının kesinti yapılmayan aylara isabet
eden taksit tutarları, taksit ödeme süresinin sonundan itibaren ayrıca bir katsayı ve geç ödeme
zammı uygulanmaksızın aylık dönemler itibarıyla paylardan kesinti suretiyle tahsil edilece-
ğinden, bu idarelerin 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak aylarında ödenmesi gereken taksit
tutarı için geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ayrıca bir süre uzatımı yapılmaya-
caktır.

(5) Peşin ödeme seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve Kanun hükümlerini
ihlal eden borçlulara geçici 2 nci madde kapsamında 28/2/2019 tarihine kadar ihlale konu tu-
tarları ödeme imkânı sağlanmıştır. Bu süre içinde de ödeme yapılmaması durumunda Kanundan
yararlanma hakkı kaybedilecektir.

(6) Geçici 2 nci madde, 7143 sayılı Kanundan yararlananların Kanun kapsamında ya-
pacakları ödemelere ilişkin süreler konusunda düzenlemeler içermekte olup, Kanundan yarar-
lanmak üzere süresinde başvurmayanlara yeni bir başvuru hakkı vermediğinden, süresinde baş-
vuruda bulunmayan borçluların Kanundan yararlanma imkânı bulunmamaktadır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

BALIKÇI GEMİLERİNİ İZLEME SİSTEMİ TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2016/18)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 47)

MADDE 1 – 18/5/2016 tarihli ve 29716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkçı
Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2016/18)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, balıkçılık faaliyetinde bulunan gemilerin kimlik,
konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri veri-
lerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alı-
narak toplanmasını sağlamaktır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere su ürünleri ruhsat

tezkeresi düzenlenmiş gemileri ve bu gemilere takılacak gemi izleme cihazı ve elektronik seyir
defterini ve bu cihazların çalışması, kullanılması, avlanan su ürünleri kayıtlarının tutulmasına
ilişkin hususlar ile bu hususlarda balıkçı gemisi yetkilisinin yükümlülüklerini kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) BAGİS cihazı: Balıkçılık faaliyetinde bulunan gemilere, kimlik, konum, zaman,
hız, yön gibi seyir bilgileri ile yaptıkları faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve
uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesinde ve bunlara ilişkin verilerin Bakanlığa gönderil-
mesinde kullanılmak üzere takılan, tüm donanım ve ekipmanları ile elektronik seyir defterini,
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c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“d) Balıkçı gemisi yetkilisi: Bakanlıkça su ürünleri ruhsat tezkeresi düzenlenmiş ge-

minin sevk ve idaresini yapan kişi veya bu geminin sahibi, donatanı gerçek veya tüzel kişiyi,”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.
“BAGİS cihazının balıkçılık faaliyetinde bulunan gemilere takılması ve teslimi
MADDE 5 – (1) Boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan balıkçı gemilerine BAGİS

cihazının taktırılması zorunludur.
(2) Bakanlık, boy uzunluğuna ve faaliyet tipine bağlı olmaksızın balıkçılık faaliyetinde

bulunacak diğer gemilere de BAGİS cihazı taktırılmasını zorunlu kılabilir.
(3) BAGİS cihazının takılması için Bakanlığa müracaat eden balıkçı gemisi yetkilisinin

ve balıkçı gemisinin Bakanlıkça belirlenen zamanda ve istenen yerde bulunması zorunludur.
(4) BAGİS cihazının temini ve balıkçı gemilerine takılması ile ilgili masraflar balıkçı

gemisi yetkilisine ait olup takılacak cihazların Bakanlıkça istenen özelliklere sahip ve BAGİS
ile uyumlu olması zorunludur.

(5) Gemilere takılan BAGİS cihazı için Ek-1’deki BAGİS Cihazı Teslim/Tespit Tuta-
nağı düzenlenir. Teslim/Tespit tutanağı, il müdürlüğü yetkilisi tarafından dört nüsha olarak dol-
durulur ve ilgililer tarafından imzalanır. Düzenlenen teslim tutanağının birer nüshası il müdür-
lüğüne, cihazın montajını yapan firma yetkilisine ve gemi yetkilisine teslim edilir ve bir nüshası
Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Gemilere takılan BAGİS cihazlarına, Bakanlık yetkilisi veya Bakanlıkça yetkilen-
dirilenler dışında arıza durumu dâhil hiçbir şekilde müdahalede bulunulmaz. Müdahale sebe-
biyle oluşan zarar ve ziyanla ilgili her türlü masraf balıkçı gemisi yetkilisine aittir.

(7) BAGİS ile ilgili GSM ve uydu abonelik ve iletişim/haberleşme giderleri balıkçı ge-
misi yetkilileri tarafından karşılanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(3) Balıkçı gemisi yetkilisi, balıkçılık faaliyetinde bulunacak BAGİS cihazı takılı ge-
minin kontağını açarak çalışmaya başladığı andan itibaren, ayrıldığı barınak veya limandan
başlamak üzere tekrar bir barınak veya limana dönünceye kadar denizde geçen tüm süreçte
BAGİS cihazının çalışır ve işler durumda olduğunu kontrol ve takip etmek zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) BAGİS cihazı takılan balıkçı gemisinin her ne suretle olursa olsun balıkçı filosun-
dan çıkarılması halinde, balıkçı gemisi yetkilisi tarafından en geç bir ay içerisinde il müdürlü-
ğüne müracaat edilerek Bakanlık yetkilisi veya yetkilendirdiği kişi veya kurumlarca masrafları
balıkçı gemisi yetkilisine ait olmak üzere BAGİS cihazının balıkçı gemisinden söktürülmesi
sağlanır. 5 inci madde kapsamında düzenlenen teslim/tespit tutanağı ile birlikte cihazın çalışır
halde il müdürlüğüne iade edilmesi zorunludur. Cihaz sahibinin, balıkçı gemisi yetkilisi olması
durumunda, sadece cihazda bulunan Bakanlığa ait GSM ve uydu kartları Bakanlığa iade edilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) 5 inci maddenin birinci ve altıncı, 6 ncı maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dör-
düncü fıkraları ile 7 nci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü, 8 inci maddenin birinci
ve üçüncü fıkraları hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı
Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan hükümler
uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2018”
ibaresi “2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Ta-

rım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı
Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap
dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden iti-
baren bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kâr payı avansı dağıtabi-
lirler. Bu durumda ödenecek kâr payı avansı, hesap dönemi sonu kârından 7 nci madde gereği
indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde doksanını geçemez.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
DÜZELTME

21/12/2018 tarihli ve 30632 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta
Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimatın ekinde yer alan “Tablo 3, Tablo 5, Tablo 7 ve
Tablo 9’un 1 nolu maddesinin (“1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama,
toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı/kullanım tutarı (*):”) e satırına
(“e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar”) ait “A-Maddi” teminat tutarları 900 yazılmış olup;
sırasıyla 2.310.000 (Tablo 3), 2.460.000 (Tablo 5), 2.580.000 (Tablo 7) ve 2.700.000 (Tablo 9)”
şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.

—— • ——
DÜZELTME

12/12/2018 tarihli ve 30623 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında
Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere
Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 1 inci maddesinde geçen “26.028 TL
(yirmialtıbinyirmisekizlira)” ibaresi “26.027 TL (yirmialtıbinyirmiyedilira)” şeklinde değişti-
rilerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olan Lastik Kaplama ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

1 - İdarenin 

Adresi : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 

45500 Soma/MANİSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

 

a) Niteliği - Türü - Miktarı İKN Dosya No 

İhale Tarihi ve 

Saati 

İşin 

Süresi 

1 
Çeşitli ebatlarda lastik tamiri ve 

kaplama yapılması işi 
2018/709731 2018/1918 

23/01/2019 

saat:14:00 
45 gün 

 

b) Yapılacağı yer : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ 

Manisa 

4 - İhale dokümanı; Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 

Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 170,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 26/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü): 

 
 11889/1-1 

—— • —— 
ARSA SATIŞI KARŞILIĞI KEMAL SUNAL KÜLTÜR MERKEZİ 

İNŞAATI TAMAMLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ataşehir Belediye Başkanlığından: 
Arsa Karşılığı İnşaatın Yapılacağı Yer: 
 

İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel 
Yüzölçümü 

(m2) Cinsi 
İmar 

Durumu 
Yatırım 
Maliyeti 

İstanbul Ataşehir İçerenköy 3366 1 4.193,60 Arsa 
Belediye 
Hizmet 
Alanı 

42.443.525,04 
TL+KDV 

Tablo 1 
 
İnşaat Alanı 21.283,5 m2, Halihazırda Kaba İnşaat Olarak İmal Edilen 10.534,61 m2. 
 
İnşaat Karşılığı Verilecek Olan Taşınmaz: 

İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel 
Yüzölçümü 

(m2) Cinsi 
İmar 

Durumu 
Yatırım 
Maliyeti 

İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy 1971 1 7.276,00 Arsa  42.564.600,00 
TL+KDV 

Tablo 2 
 
1) Arsa satışı karşılığı Kemal Sunal Kültür Merkezi İnşaatı tamamlanması, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 
Tablo 1’de yapılması planlanan kültür merkezi inşaatına karşılık (42.443.525,04-

TL+KDV), tablo 2’ de belirtilen toplam (42.564.600,00-TL+KDV) tahmini bedelli taşınmaz 
verilerek, bedeller arasında meydana gelen 121.074,96-TL farkın arttırılması suretiyle teklif 
alınacaktır ve sözleşme düzenlenmeden önce İdareye nakden ve peşin olarak ödenecektir. Uygun 
bedel; teklif edilen bedeller içerisinde en yüksek olanıdır. 
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2) İhalenin; 
a) Yapılacağı yer : Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Barbaros 

Mah. Şebboy Sok. No:4A 34746 - Ataşehir/İstanbul 
b) Son müracaat tarihi ve saati : 16.01.2019 günü saat 17:00 
c) İhale tarihi ve saati : 22.01.2019 günü saat 11:00 
3) İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 08.30 - 12.30 ve 13.00 - 17.00 saatleri arasında 

Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Ataşehir 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilecek ve 2.000,00-TL (ikibin Türk Lirası) 
karşılığında aynı yerden satın alınabilecektir. 

4) Yüklenici taahhüdün tümünü, iş yeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) Ay içinde 
tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. 

İhaleye Katılabilme Şartları :  
İhaleye Katılmak Üzere Yeterlik Başvurusu için istenen belgeler;(Son müracaat tarihinde 

sunulacak belgeler) 
İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun 

başvuru dilekçesi ile birlikte; 
A) 
a) Kanuni ikametgah belgesini vermesi (2019 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge 

aranmayacaktır.) 
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks varsa e-mail 

bilgileri de yazılacaktır.) 
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
c1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli 
suretinin İdareye ibraz edilmesi.  

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretinin İdareye ibraz 
edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekir.) 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
d1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter 

tasdikli suretinin İdareye ibraz edilmesi.  
d2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretinin İdareye ibraz edilmesi. 
(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)  

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun 
olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesini vermesi.(Pilot firmanın en çok hisseye sahip 
olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)Ayrıca 
ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla 
imzalayacaklardır.) 

g) İsteklinin mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari yüzde otuz (%30)'u kadar 
kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da üzerinde 
kısıtlama bulunamayan serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak Banka 
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Referans Mektubu ile eki Genel Müdürlük teyid yazısı. İş ortaklılıklarında, bu belgeler hisseleri 
oranına bakılmaksızın asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir. 

h) İş bitirme, İş Denetleme (İş Yönetme) , İş deneyim belgesi;  
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde son onbeş 

yıl içerisinde yapılmış park yapımı veya bina taahhüt işleri veya özel sektöre yapılmış park 
yapımı veya bina taahhüt işleri için toplam yatırım bedelinin yüzde elli (%50)’si kadar iş deneyim 
belgesi. (4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun İş bitirme, iş denetim veya iş yönetme 
belgeleri ile özel sektöre yapılmış ve yapı kullanma izin belgesi alınmış tek sözleşme kapsamında 
yapılmış yukarıda sayılan işler benzer iş bitirme olarak kabul edilecektir.) 

Ortak girişimlerde iş deneyim belgesinin, pilot ortak veya özel ortaklardan hisse 
oranlarına bakılmaksızın herhangi birisinin karşılaması yeterli olacaktır. 

İş deneyim belgelerindeki tutarlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yapım İşleri 
Uygulama yönetmeliğine göre güncellenecektir. 

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.  
i) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın (a, b, c, d, e, h, ı, k,) bentlerinde belirtilen 

belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur. 
j) İhale dosyasının satın alındığına dair belge.  
k) 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere 

katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan. 
B) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması 
gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır. 

C) İhaleye konu iş ile ilgili ihale dokümanları Ataşehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale 
dokümanını satın alması zorunlu olup buna ilişkin makbuz aslını iş bu şartnamenin 10.Maddesi 
(B-Dış zarf) başlıklı alt maddesinde belirtildiği gibi “dış zarf” belgeleri arasında idareye ibrazı 
şarttır.  

İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan 
koşul ve kurallarını dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece istekli sıfatıyla kabul etmiş 
sayılır. İhale dosyası yüklenici veya noter tasdikli vekaletnameye sahip vekiline verilir.  

D) (A) Maddesinde belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz 
olarak ve kapalı zarf içinde, Yazı hitaben isteklinin bizzat kendisi veya noterden tasdikli hususi 
vekâletnameye istinaden vekilinin imzalayacağı dilekçeye ekli olarak, en son 16.01.2019 günü 
saat 17:00 kadar Ataşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosuna 
(Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4A Kat:2 Ataşehir/İstanbul) teslim edilmesi gerekir.  

E) Belirtilen İşin ihalesine teklif verebilmek için yeterlik alınmış olması gerekmektedir. 
İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Belediye Encümeni tarafından yapılacak, yeterlik 

alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. Yeterlik 
müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı 
bırakılarak, İç Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade 
edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. 

Tekliflerin Hazırlanması: 
Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.  
A) İÇ ZARF:  
İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  
• Geçici teminat mektubu: tahmini yatırım maliyetinin %3’ü (yüzdeüç) olan 2.550.243,75-

TL tutarındaki teminat mektubu eki ve Genel Müdürlük teyit yazısı, 
• Teklif mektubu (ekli örneğe uygun),  
Teklif mektubu İdaremizce verilen örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların 

istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin 
belirtilmesi, teklif edilen bedelin teklif mektubunda kazıntı, silinti veya düzeltme yapılmadan açık 
olarak yazılması zorunludur. Kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç 
yapılmamış sayılır. 
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İç Zarfın Kapatılması: 
Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli 

tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. 
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacak veya mühürlenecektir. 

B)-DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir, 
•İç zarf 
• Yeterlilik evrakları 
Dış Zarfın Kapatılması: 
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Zarfın sol 

köşesine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın orta kısmına 
ihaleyi yapan İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından kaşelenerek imzalanacaktır. 

Teminatlara İlişkin Esaslar: 
a) Geçici teminat tahmini yatırım maliyetinin %3'ü olan 2.550.243,75-TL’dir. 
b) Kesin teminat tahmini inşaat maliyetinin %6'sı olan 2.546.611,50-TL’dir. 
Geçici, kesin teminat ve işletme teminatı olarak kabul edilecek değerler aşağıda 

gösterilmiştir; 
• Tedavüldeki Türk Parası, 
• Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 

2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,  
• Devlet Tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller, hazine bonoları. 
Her ne suretle olursa olsun belediyece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati 

tedbir konulamaz. 
Yatırım Karşılığı Verilecek Teminat: 
Aşağıda belirtilen (a), (b) ve (c) maddelerinden biri yüklenicinin isteği ve idarenin onayı 

sonrası uygulanacaktır; 
a) Geçici kabul yapılana kadar arsanın üzerine ipotek konulacaktır. Arsa ile ilgili plan, 

proje, tadilat ve ruhsat işlemleri için idare tarafından onay verilecektir ancak arsa ile ilgili kat 
irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulabilmesi için inşaatın tamamlanması gerekmektedir. 

b) Yüklenici en az yatırım maliyeti +KDV tutarında banka teminat mektubu verecektir. 
c) Yüklenicinin kendine ait, SPK lisanslı gayrimenkul değerlendirme firmalarınca yapılan 

inceleme sonucu en az yatırım maliyeti değerinde olan bir başka gayrimenkulün belediyemiz 
lehine ipotek edilecektir. 

Teknik şartnamedeki ilerleme yüzdeleri oranı çerçevesinde teminat yükleniciye peyder 
pey olarak iade edilecektir. 

Diğer Hususlar:  
• Yeterlik için başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce 

dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

• Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten 
sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  

• İsteklilere daha önceden yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge 
verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde ihale 
komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan 
iade edilecektir.  

• Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

• İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 11890/1-1 
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2 ADET WEB UYGULAMA VE VERİTABANI GÜVENLİK DUVARI  

YAZILIMI SATINALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2 adet web uygulama ve veritabanı güvenlik duvarı yazılımı kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

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

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 15.01.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 137/1-1 
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KUTU (GENİŞ) YAPTIRILACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 
Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı kutu teknik özellikler listesi ve numunesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 
iç piyasada yaptırılacaktır. 

 

CİNSİ EBADI MİKTARI 
NEYE GÖRE 
ALINACAĞI 

SON TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

20180944 -Kutu 
(Geniş) 

9*24*32 cm. 120.000 Ad. 
Teknik Özellikler 

Listesi 
15.01.2019 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve 

Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 
bedelini (100,00TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/01/2019 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme 
Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 
Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 
yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu kutunun tamamı için teklifte bulunacakları gibi miktarlar 
bölünmeksizin parti bazında (I. parti 60.000 adet II. parti 60.000 adet olarak) kısmi teklifler de 
kabul edilecektir. En uygun fiyat parti bazında toplam teklif fiyatı esas alınacak olup, devamında 
sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri de bu toplam tutar üzerinden olacaktır.  

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, İşletme ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 24/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

30/12/2018 tarih ve 30641 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Metalurji Anabilim Dalı “Profesör” alımı ilanı iptal edilmiştir. 

 142/1-1 

—— • —— 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

29.12.2018 tarih ve 30640 sayılı Resmi Gazete'de Üniversitemiz Öğretim Elemanlarına 

ait ilanda İzmir Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Seferihisar 

Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Torbalı Meslek Yüksekokulu ve Onkoloji 

Enstitüsü öğretim elemanı kadrolarının mükerrer yayımlandığı tespit edilmiştir. İlan edilen 

kadroların adetleri birer adet olup, mükerrer yayımlanan bölümü geçerli değildir. 

İlgililere duyurulur. 103/1-1 

—— • —— 
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI 

DÜZELTME İLANIDIR 

İlan metninin Başvurularda istenilen belgeler bölümünün sonunda Başvurular; "... Her 

birimin/bölümün sınavı genellikle farklı yerde ve saatte olduğundan adaylar birden fazla kadroya 

başvuramazlar." cümlesi Adaylar şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilirler şeklinde 

düzeltilmiştir. 

İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı için: İnşaat Mühendisliği lisans 

mezunu olup Ulaştırma veya Ulaştırma Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora 

öğrenimi yapıyor olmak niteliği ile 2 adet olarak yayınlanan Araştırma görevlisi kadrosunun 

adedi 1 olarak düzeltilmiştir. 

İnşaat Fakültesi,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı için: İnşaat Mühendisliği lisans 

mezunu olup Geoteknik veya Geoteknik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora 

öğrenimi yapıyor olmak niteliği ile 1 adet olarak yayınlanan Araştırma görevlisi kadrosunun 

adedi 2 olarak düzeltilmiştir. 
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Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uzay Müh. Anabilim Dalı için: Uzay Mühendisliği 

Bölümü lisans mezunu olup Uzay Yapıları ve Malzemesi alanında Lisansüstü öğrenim yapıyor 

olmak niteliği ile 1 adet. Uzay Müh. Anabilim Dalı için ilan edilen Uzay 

Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Lisansüstü öğrenim yapıyor olmak niteliği ile 

2 adet olmak üzere toplam 3 adet olarak yayınlanan araştırma görevlisi kadrolarının; 

1 adedi Uzay Müh., Uçak Müh. veya Makina Müh. Bölümü lisans mezunu olup, Uzay 

Yapıları ve Malzemesi alanında lisansüstü öğrenim yapıyor olmak, 

1 adedi Uzay Müh., Uçak Müh. veya Makina Müh. Bölümü lisans mezunu olup, Uzay İtki 

Sistemleri ve Balistiği alanında lisansüstü öğrenim yapıyor olmak, 

1 adedi Uçak Müh. veya Uzay Müh. Bölümü lisans mezunu olup, Roket ve Uzay Aracı 

Deneysel Aerodinamiği alanında lisansüstü öğrenim yapıyor olmak, olarak düzeltilmiştir. 

Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü için: Kimya, İnşaat ve Çevre 

Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak, alanında Doktora öğrenimi yapıyor olmak 

niteliği ile yayınlanan 1 adet araştırma görevlisi kadrosunun niteliği Kimya, inşaat veya çevre 

mühendisliği lisans programından mezun olmak ve bu alanların birinde doktora öğrenimi yapıyor 

olmak olarak düzeltilmiştir. 

Öncelikli Alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarından: 

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Anabilim Dalı için Polimer Bilim ve Teknolojisi alanında 

yetiştirilmek üzere; Kimya Lisans Mezunu olmak. Kimya alanında lisansüstü öğrenimi yapıyor 

olmak niteliği ile yayınlanan 1 adet araştırma görevlisi kadrosunun niteliği Polimer Bilim ve 

Teknolojisi alanında yetiştirilmek üzere; Kimya Lisans Mezunu olmak. Kimya veya Polimer 

Bilimi ve Teknolojisi alanında lisansüstü öğrenimi yapıyor olmak." olarak düzeltilmiştir. 

Duyurulur. 

Not: 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Remi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki 

şekilde düzeltilmiştir. 141/1-1 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine 
alınacak akademik personel alım (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi) ilanımız; 

1 - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programının isim 
değişikliği ilan tarihinden sonra bildirildiğinden aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir. 

 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI UNVANI DRC. BAŞVURU KOŞULU 

Sivil Havacılık 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ulaştırma Hizmetleri 
Bölümü/ Sivil Hava 

Ulaştırma 
İşletmeciliği Pr. 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders Verecek) 
5 

Sivil Havacılık Yüksekokulu 
lisans mezunu olmak. Sivil 
Havacılık, İşletme veya 
İletişim alanlarından birinde 
tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

Sivil Havacılık 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ulaştırma Hizmetleri 
Bölümü/ Sivil Hava 

Ulaştırma 
İşletmeciliği Pr. 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders Verecek) 
5 

Sivil Havacılık Yüksekokulu 
lisans mezunu olmak. Sivil 
Havacılık, İşletme veya 
İletişim alanlarından birinde 
tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

 
2 - İlan metninde sehven yapılan hata nedeniyle aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir. 
 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI UNVANI DRC. BAŞVURU KOŞULU 

Sağlık 
Yüksekokulu 

Beslenme ve 
Diyetetik/Beslenme 
ve Diyetetik A.D. 

Öğretim 
Görevlisi  

(Ders Verecek) 
6 

Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü lisans mezunu 
olmak. Tezli yüksek lisansını 
Beslenme ve Diyetetik 
alanında yapmış olmak veya 
tezli yüksek lisans mezunu 
olup Beslenme ve Diyetetik 
ile ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Çocuk Bakımı ve 
Gençlik 

Hizmetleri/Çocuk 
Gelişimi Pr. 

Öğretim 
Görevlisi  

(Ders Verecek) 
5 

Çocuk Gelişimi veya Okul 
Öncesi Öğretmenliği lisans 
mezunu olmak ve tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Tasarım/Grafik 
Tasarım Pr. 

Öğretim 
Görevlisi  

(Ders Verecek) 
5 

Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü lisans mezunu 
olmak ve alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

 
İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir. 104/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 132/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 131/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 130/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 129/1-1 

  



5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
 128/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 127/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 126/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 125/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

 
 134/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

 
 133/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 105/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 105/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 105/3/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 124/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 123/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 122/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 121/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 120/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 119/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 118/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 117/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 116/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 115/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 114/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR II NUMAR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 35.06/1486 
Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2018 - 403 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 24.05.2018 - 9763 FOÇA 
İzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça Mahallesinde, İzmir 1 numaralı KTVKK’nun 4.4.1991 

tarih ve 2821 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı uygun bulunan Kentsel sit sınırları 
içerisinde kalan ve GEEAYK’nun 21.9. 1979 tarihli ve A 1823 sayılı kararı ve İzmir 1 numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.3. 1990 tarih ve 1803 sayılı kararı eki listede 
tescil edilen 2251 parselin bitişik parseli konumunda olan mülkiyeti şahıs adına kayıtlı tapunun 48 
pafta,2252 parselinde kayıtlı taşınmazda tadilat yapılması istemine ilişkin Filiz ÇÖN’ün 
28.03.2018 tarihli başvurusu, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.05.2018 tarih ve 
265460 sayı ile kayıtlı rapor okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça Mahallesinde, Kentsel sit alanında kalan, GEEAYK’nun 
21.9. 1979 tarihli ve A 1823 sayılı kararında ve İzmir 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 29.3. 1990 tarih ve 1803 sayılı kararı eki listede sehven sadece 2251 parsel 
olarak belirtilen parsel numarasının 2251 ve 2252 parseller olarak düzeltilmesine, bu kapsamda 
2252 parsele korunması gerekli kültür varlığı şerhi verilmesine, 2251 ve 2252 parsellerin yapı 
grubunun 2(iki) olarak belirlenmesine, 

2252 parseldeki taşınmazda yapılması gereken onarımların tamirat tadilat kapsamını 
aşması nedeni ile tescilli taşınmaza ilişkin hazırlanacak rölöve restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin iletilmesi halinde onarım talebinin değerlendirilmesine karar verildi. 

 11683/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 

 

 
 11682/1-1 



5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 

 



5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 

 



5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 

 



5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 

 



5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 

 



5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 

 



5 Ocak 2019 – Sayı : 30646 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2019 – Sayı : 30646

Sayfa

1

2
3

3

9
12

12

12

13
26

71

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden

Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554)

YÖNETMELİKLER
–– Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı

Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)
–– Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2016/18)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 47)
–– Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

DÜZELTMELER: Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk
Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına
Dair Tarife ve Talimat ile İlgili
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı
Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt
Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere
Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) ile İlgili

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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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