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KANUNLAR

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA 
SERBEST TİCARET ANLAŞMASI”NA AİT PROTOKOL I’İN YERİNİ ALAN 

30 OCAK 2018 TARİHLİ “PROTOKOL I”, ANLAŞMANIN “MENŞELİ ÜRÜNLER”
KAVRAMININ TANIMI VE İDARİ İŞ BİRLİĞİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN 

PROTOKOL II’SİNİ DEĞİŞTİREN 17 OCAK 2017 TARİHLİ VE 1/2017 SAYILI 
ORTAK KOMİTE KARARI VE ANLAŞMAYA EKLENEN HİZMET TİCARETİ

HAKKINDA 30 OCAK 2018 TARİHLİ “PROTOKOL III”ÜN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA VE ANLAŞMANIN PROTOKOLLER VE EKLERİNE

İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN 
ONAYLANMASINA DAİR YETKİ VERİLMESİNE 

İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7160 Kabul Tarihi: 8/1/2019

MADDE 1 – (1) “1 Haziran 2009 tarihinde imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan
Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’na Ait Protokol I’in yerini alan 30 Ocak 2018
tarihli ‘Protokol I’, Anlaşmanın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yön-
temlerine İlişkin Protokol II’sini değiştiren 17 Ocak 2017 tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite
Kararı ve Anlaşmaya eklenen Hizmet Ticareti hakkında 30 Ocak 2018 tarihli ‘Protokol III’”ün
onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – 2/3/2010 tarihli ve 5954 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti
Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın ekleri ve protokollerine ilişkin değişiklikleri
onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29/01/2019

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

30 Ocak 2019
ÇARŞAMBA

Sayı : 30671



GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7162 Kabul Tarihi: 18/1/2019

MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu madde-
sinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “işyeri açmaksızın” ibaresinden sonra gelmek
üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık
brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 2 – 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999
tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı;”

MADDE 3 – 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1)
numaralı bendinde yer alan “10 Türk lirasına” ibaresi “250 Türk lirasına” şeklinde değiştirilmiş
ve bende “ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak ter-
kin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin
sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş sa-
yılmaz.”

MADDE 4 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi

veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminat-
ları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden
tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içeri-
sinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vaz-
geçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red
ve iade edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargı-
lama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hük-
mü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı yetkilidir.”

MADDE 5 – 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci
maddesinin ikinci fıkrasının beşinci cümlesine “ödeme kaydedici cihaz kullanılarak” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “veya elektronik belge düzenlenmek suretiyle” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağı-
daki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 40 – 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar
Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA),
katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş mer-
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kezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hiz-
met ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları
katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler
üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32 nci
madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden
veya mahsuben iade edilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna ve iadenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları be-
lirlemeye yetkilidir.”

MADDE 7 – 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa aşağıdaki ek madde ve ekli
(1), (2), (3) ve (4) nolu krokiler ile listeler eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – Ekli (1), (2), (3) ve (4) nolu krokiler ile listelerde sınır ve koordinat-
ları gösterilen alanlarda bu Kanunun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla ka-
zanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 8 – 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanununun mülga ek 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“EK MADDE 1 – Başkanlık tarafından desteklenen araştırma, geliştirme, tasarım, ye-
nilik, girişimcilik, iş geliştirme, üretim ve yatırım faaliyetlerine ilişkin her türlü süreçte görev
yapmak ve mesleki bilgi ve deneyiminden faydalanmak üzere geçici süreyle kamu görevlileri
ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişiler görevlendirilebilir. Bu kapsamda gö-
revlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişilere
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinde öngörülen
aylık tutarın beş katını aşmamak kaydıyla diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi
olmaksızın ödeme yapılabilir. Yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar; işin ve hizmetin
özelliği, görev yeri, çalışma şartları ve süreleri gibi hususlar esas alınmak suretiyle Başkanlıkça
belirlenir. 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirilecekler, asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek,
her türlü zam ve tazminatlar ve diğer mali ve sosyal haklar ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci
maddesinde öngörülen ödemelerden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmaya devam
eder. Bu maddede öngörülen ödemeden yararlananlara 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre
harcırah ödenmez.”

MADDE 9 – 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piya-
sası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci mad-
desinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile yedinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kal-
dırılmış ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dağıtıcıların, teknik düzenlemelere uygun depolama ve/veya dolum tesisine sahip ol-
ması zorunludur.”

MADDE 10 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 78 – Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran
işverenlerce;

a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 Türk lirası
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ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yı-
lında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigor-

talılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için bu maddede belirtilen tutarlar ile çarpımı

sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup

edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime

esas günlük kazanç tutarı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri

için 203 Türk lirası olarak esas alınır.

Birinci fıkrada belirtilen işyerlerinin tespitinde; 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde

uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet

beyannameleri ile bildirimi yapılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki

sigortalı sayısının ortalaması esas alınır. Ortalama sigortalı sayısı; beş yüzün altında olan iş-

yerleri için günlük 5 Türk lirası, beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 Türk lirası

destek sağlanır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Ka-

sım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi

ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından

en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulu-

nulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi

olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı

ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme

sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla mu-

vazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak

ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fo-

nunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri

hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/döne-

mine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal

süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle

görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak

bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma

prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması

hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Ku-

ruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve tak-

sitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu maddenin uygulan-

masında bu Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.
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Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak
aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması
halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 2018 yılından önce bu Ka-
nun kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci
fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı
durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tu-
tardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından
az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında
çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük
kazanç 271 Türk lirası olarak ve 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme
gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim
ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara
ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarele-
rine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan
sigortalılar için uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde
sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı öde-
neceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve
haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci
fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin
hak edişinden kesilir.

2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen
aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve
prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 11 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B mad-
desinin ikinci fıkrasının (a) bendine “Kanun Hükmünde Kararname” ibaresinden sonra gelmek
üzere “veya 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu” ibaresi ve (b) bendine
“2 nci maddesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 6769 sayılı Kanunun 3 üncü mad-
desinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar

Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri
kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol
kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de
bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan ver-
gileri de kapsar.”
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MADDE 13 – 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bu madde kapsamında atananların Başkanlıkta sözleşmeli personel pozisyonların-
da geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşma-
mak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar,
atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından
itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında her-
hangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu şekilde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı
kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ve diğer ücretler ödenmez. Bu personelin önceden iş
sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri,
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek
emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(4) Birinci fıkrada öngörülen yabancı dil şartının değerlendirilmesinde, dil yeterliği ba-
kımından YDS’ye denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belge de
dikkate alınır.

(5) Birinci fıkra kapsamında başvuru hakkını haiz olanlara bu fıkranın yayımı tarihi iti-
barıyla on günlük ek başvuru süresi verilir.”

MADDE 14 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (y) bendine “gün içi piyasası” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren diğer elektrik piyasaları” ibaresi eklenmiş ve (nn)
bendinde yer alan “teslimatı veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 15 – 6446 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(14) EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen

piyasalarda, risk yönetimine ilişkin usul ve esaslar, merkezî karşı taraf ve takas hizmetleri ne-
deniyle piyasa katılımcılarından alınacak teminatlara ilişkin usul ve esaslar ile piyasa katılım-
cılarının yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle uygulanacak temerrüt yönetimi ve
oluşturulacak temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yö-
netmelikle belirlenir.

(15) EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen
piyasalara ilişkin olarak EPİAŞ ve merkezî uzlaştırma kuruluşu nezdinde tutulan teminatlar
ile oluşturulan temerrüt garanti hesabındaki varlıklar, amaçları dışında kullanılamaz, haczedi-
lemez, rehnedilemez, idari mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmez, iflas masasına dâhil
edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.”

MADDE 16 – Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesi 1/1/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurum-

lar vergisi beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınmak üzere yayımı
tarihinde,

b) 8 inci maddesi 9/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 10 uncu maddesi 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29/01/2019
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SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI İLE

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7163 Kabul Tarihi: 18/1/2019

MADDE 1 – 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve

Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(f) bendinde yer alan “ticarî dolaşıma ve gösterime” ibaresi “ticari dolaşıma veya gösterime”

şeklinde değiştirilmiş, “kayıt ve tescile de esas olacak şekilde” ibaresi madde metninden çıka-

rılmış, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve (c), (d), (e) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“j) Dizi film: Düzenli veya belirli aralıklarla birbirinin devamı olacak şekilde karasal,

uydu, kablo, sayısal ve benzeri ortamlarda yayınlanan ve çoğunlukla aralarında konu bütünlüğü

olan bölümlerden oluşan filmleri,”

MADDE 2 – 5224 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Destekleme kurulları ve Komisyon

MADDE 6 – Proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema

film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım,

belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde

yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere ihtisas alanla-

rına göre sayısı dördü geçmemek üzere destekleme kurulları oluşturulur.

Destekleme kurulları, ilgili alan meslek birlikleri tarafından belirlenecek dört sektör

temsilcisi ile yapımcı, yönetmen, senaryo ve diyalog yazarı, oyuncu, sinema salonu işletmeci-

leri, film dağıtımcıları, yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri ve üniversitelerin sinema ala-

nında eğitim veren bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından Bakanlık tarafından

belirlenecek üç üye ve bir Bakanlık temsilcisi olmak üzere sekiz üyeden oluşur. Bakanlık tem-

silcisi kurulun başkanıdır.

Destekleme kurullarının meslek birlikleri tarafından belirlenecek üyelerinin, Bakanlığın

talep tarihinden itibaren on beş gün içinde bildirilmemesi halinde bu üyeler meslek birlikleri

üyeleri arasından Bakanlıkça seçilir.

Destekleme kurulları en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve en az beş üyenin aynı

yöndeki oyuyla karar alır. Destekleme kurullarının kararları Bakanlık onayı ile yürürlük kazanır.

Onaylanmayan kararlar yeniden değerlendirilmek üzere destekleme kurullarına iade edilir.

Destekleme kurullarının son kararı Bakanlığın onayına tekrar sunulur, bu durumda da onay-

lanmayan kararlar geçersiz sayılır.

Destekleme kurullarında görev yapan üyelere, yılda dört toplantıdan fazla olmamak

üzere her toplantı günü için (5300) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu

bulunacak tutar üzerinden Bakanlık bütçesinden toplantı ücreti ödenir. Destekleme kurulları

ve Komisyon üyelerinin toplantılara ilişkin yol ve konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanır.
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Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek

ve desteklenecek olanları belirlemek üzere; Bakan Yardımcısı, Sinema Genel Müdürü, Tanıtma

Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü, ilgili alan

meslek birlikleri tarafından önerilen sektör temsilcileri arasından Bakanlık tarafından belirle-

necek iki üye, film yapımcıları, dağıtımcıları ve yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri ara-

sından Bakanlık tarafından belirlenecek iki üye olmak üzere sekiz üyeden oluşan Dizi ve Ya-

bancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulur. Bakan Yardımcısı Komisyonun başkanıdır.

Komisyon en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve en az beş üyenin aynı yöndeki oyuyla karar

alır.

Destekleme kurullarının ve Komisyonun kuruluşu, üyelerin görev süreleri ile çalışma

usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3 – 5224 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma

veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılır. Değerlen-

dirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime su-

nulamaz.

Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri; festival, özel gös-

terim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak 18+ yaş işareti ile gösterilir. Daha

önce Bakanlıkça değerlendirme ve sınıflandırması yapılan filmler, ilgili etkinliklerde aldıkları

işaret ve ibarelere uygun olarak gösterilir. Söz konusu etkinliklerde gösterimi yapılacak olan

filmlerin taşımaları gereken işaret ve ibarelerin her türlü tanıtım ve gösterim alanında kulla-

nılması zorunludur.”

MADDE 4 – 5224 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 8 – Destek başvuruları ülke içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler tarafın-

dan yapılır.

Destek tutarı; proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema

film yapım, ortak yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türleri

için başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz. Animasyon film yapım, kısa film

yapım, senaryo ve diyalog yazımı ile yerli film gösterim destek türleri için başvuruda belirtilen

toplam bütçenin tamamı desteklenebilir. Yabancı film yapım destek türü için destek tutarı ülke

içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın %30’unu aşamaz.

Bu Kanun kapsamındaki bütün destekler geri ödemesiz olarak verilir.

Kanun, yönetmelik ve destek sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getiril-

memesi veya desteğin haksız alındığının tespiti halinde destek tutarı, desteğin ödendiği tarihten

geri alındığı tarihe kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faizi ile birlikte geri

alınır. Bakanlık, geri alınmasına karar verilen destekler için, destek tutarının ve faizinin bir ay

içinde ödenmesini desteği alana bildirir. Bu süre içinde ödenmeyen tutarlar Bakanlığın bildirimi

üzerine ilgili vergi dairesi tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
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Desteklere ilişkin başvuru şartları, değerlendirme ölçütleri, destek alanın yükümlülük-

leri, ödeme şekilleri, harcama belgeleri, proje teslim süreleri, teminat ve kefalet hükümleri ile

diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 5 – 5224 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Etkinlik ve projeler ile sinema sanatçılarının desteklenmesi

MADDE 9 – Bakanlık, sinema alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri destekleyebilir,

düzenleyebilir ve bu alanda ödüller verebilir. Uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım

ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini destekleyebilir.

Bakanlık, kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine sinema donanım desteği ve-

rebilir, ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü çalışanlarına maddi destek sağ-

layabilir.”

MADDE 6 – 5224 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bakanlık, sinema alanında arşiv veya müze oluşturulması amacıyla yurt içi veya yurt

dışından eser ya da çoğaltılmış nüshaları ve sinema ile ilgili diğer materyalleri satın alma veya

bağış yoluyla temin edebilir.”

MADDE 7 – 5224 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 11 – Bu Kanunun amacı doğrultusunda kullanılmak üzere;

a) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin

birinci fıkrasının (I) numaralı bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri uyarınca ayrılan paylar,

b) Bu Kanun kapsamında Bakanlıkça gerçekleştirilecek iş ve işlemlerden alınacak üc-

retler,

Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir

kaydedilir. Her yıl, kesinleşmiş bir önceki yıl bütçesine gelir kaydedilen tutardan az olmamak

üzere ilgili tertiplere ayrıca ödenek konur. Bu ödeneklerden kullanılmayan tutarlar, ertesi yıl

Bakanlık bütçesine devren ödenek kaydedilir.

Bakanlık, bu Kanunda sayılan destek türleri için Cumhurbaşkanlığının uygun görüşünü

almak kaydıyla gelecek yıllara sâri taahhüt ve sözleşmeler yapmaya yetkilidir.

Bakanlık bütçesi, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü kaynakları ve Bakan-

lığın özel hesapları bu Kanunda belirtilen destekler için kullanılabilir.”

MADDE 8 – 5224 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İşaret ve ibarelerin kullanılmaması ve denetim

MADDE 13 – Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmaması, zorunlu

tutulan işaret ve ibarelerin değerlendirme ve sınıflandırma sonrasında her türlü tanıtım ve gös-

terim alanında ve taşıyıcı materyal üzerinde kullanılmaması veya yanıltıcı şekilde kullanılması

halinde mahallin mülki idare amiri tarafından filmlerin gösterim ve dağıtımı, işaret ve ibareler

kullanılıncaya kadar durdurulur ve ilgililer hakkında bu maddede öngörülen idari para cezaları

uygulanır.
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Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla on dakikadır. Fragman
gösterim süresi en az üç, en fazla beş dakikadır. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine
ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmez. Sinema filmi gösterim arası on beş dakikayı
aşamaz.

Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleş-
me ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren
abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremez.

Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı
anda yapamaz.

Sinema salonu işletmecileri, film gösterimleri ile ilgili bilgileri Bakanlığa iletmek üzere
Bakanlıkça belirlenen donanım ve yazılımı işler halde bulundurmakla yükümlüdür. Yapılan
denetimlerde belirlenen eksiklerin giderilmesi için sinema salonu işletmecilerine altmış gün
süre verilir.

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak;
a) Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uymayan, zorunlu tutulduğu halde

gerekli işaret ve ibareleri kullanmayan veya yanıltıcı şekilde kullanan film yapımcısına yirmi
bin Türk lirası,

b) Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin dağıtımını ya-
panlara yirmi bin Türk lirası,

c) Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin gösterimini
yapanlar ile gerekli işaret ve ibareleri kullanmadan veya yanıltıcı şekilde kullanarak film gös-
terimi yapanlara elli bin Türk lirası,

d) Gösterim ve tanıtım alanlarında gerekli işaret ve ibareleri kullanmadan etkinlik dü-
zenleyenlere film başına yirmi bin Türk lirası,

e) Reklam, fragman ve film arası sürelerine uymadan gösterim yapan sinema salonu
işletmecilerine salon başına elli bin Türk lirası,

f) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine aykırı hareket eden sinema salonu işletme-
cilerine işletmenin sahibi olduğu salon başına elli bin Türk lirası,

g) Beşinci fıkrada yer alan yükümlülüğü yerine getirmeyen sinema salonu işletmecile-
rine salon başına elli bin Türk lirası,

idari para cezası verilir.
Bu maddede öngörülen idari para cezaları mahallin mülki idare amiri tarafından verilir.

İdari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasının ödenmiş olması
yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

Bu Kanun kapsamında, denetimleri gerçekleştirmek üzere mahallin mülki idare amir-
lerince denetim komisyonları kurulur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.”

MADDE 9 – 5224 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Film çekim koordinasyon komisyonu ve çekim izni
MADDE 14 – Sinema ve dizi film çekimlerine ilişkin ihtiyaç ve çözümlerin tespiti, ku-

rumlar arası koordinasyonun sağlanması ile kamuya ait alanlardaki çekim ücret tarifesinin ve
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çekim güvenliği esaslarının belirlenmesini teminen ihtiyaç duyulan illerde Bakanlıkça film çe-
kim koordinasyon komisyonu oluşturulur.

Film çekim koordinasyon komisyonu bulunan illerde, belirlenen film çekim ücret tari-

fesi dışında herhangi bir tarife belirlenemez.

Sinema ve dizi filmler için belirlenen ücret tutarı, çekim yapılan alandan sorumlu olan

kamu kurum ve kuruluşlarının ya da mahalli idarelerin muhasebe birimlerinin ilgili hesaplarına

yatırılır. Çekim yapılan alandan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarının, merkezî yönetim

bütçesine dahil kamu kurum ve kuruluşları olması durumunda, ücret tutarı genel bütçeye gelir

kaydedilir.

Film çekim koordinasyon komisyonunun oluşumu, toplantı ve karar yeter sayıları, ça-

lışma usul ve esasları, Türkiye’de ticari amaçla ya da Bakanlığın görev alanına giren konularda

bilimsel araştırma veya inceleme amacıyla film çekmek isteyen yerli ve yabancı gerçek ve

tüzel kişilerin tabi olacağı hükümler ile ortak yapım esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetme-

likle belirlenir.”

MADDE 10 – 5224 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunda öngörülen kurullar ve komis-

yonlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde oluşturulur. Bu kurullar

ve komisyonlar oluşturuluncaya kadar mevcut kurullar ve komisyonlar görevine devam eder.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunda öngörülen yönetmelikler, bu maddenin yürürlüğe gir-

diği tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur. Yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya

kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam

edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan destekler ve bunların geri

ödemeleri için bu Kanunun bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki hükümle-

rinin uygulanmasına devam edilir.

Film çekim koordinasyon komisyonu kurulan illerde, komisyonca tarife belirlenmesin-

den önce yapılan film çekim başvuruları hariç olmak üzere daha önce belirlenmiş tarifeler uy-

gulanmaz.”

MADDE 11 – 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fık-

rasında ve 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kayıt ve tescile de esas olacak şekilde”

ibareleri madde metninden çıkarılmış ve 5 inci, 12 nci, 15 inci maddeleri yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 12 – Bu Kanunun;

a) 8 inci maddesi ile değiştirilen 5224 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci ve

üçüncü fıkraları ile altıncı fıkrasının (e) bendi ve (f) bendinde düzenlenen üçüncü fıkraya ilişkin

hüküm 1/7/2019 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29/01/2019
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR 

KURULUNA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas

Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri, eğitimi, eği-

tim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ile alacaklılar kurulunun zorunlu olarak

oluşturulacağı hâller ve konkordato komiserliği ile alacaklılar kuruluna dair diğer hususlara

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2004 sayılı Kanunun 289 uncu maddesinin dördüncü

fıkrası ile 290 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağımsız denetçi: Bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali

müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları ara-

sından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen

kişileri,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Başkanlık: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bi-

lirkişilik Daire Başkanlığını,

ç) Bölge kurulu: Bilirkişilik bölge kurulunu,

d) Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununu,

e) Komiser: Kanunun 287 ve devamı maddeleri gereğince asliye ticaret mahkemesince

görevlendirilen konkordato komiserini, 

f) Liste: Bölge kurulu tarafından oluşturulan komiser listesini,

g) Temel eğitim: Mevzuatta yer alan esaslar ve Bakanlık tarafından belirlenen ilkeler

kapsamında listeye kayıt için alınması gereken zorunlu komiserlik eğitimini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Konkordato Komiseri

Komiserin nitelikleri

MADDE 4 – (1) Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Tam ehliyetli olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğ-

retim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından

mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı

komiserlik görevine son verilmemiş olmak.

e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasın-

dan veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine

engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına

ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kö-

tüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kay-

naklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercü-

manlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini

tamamlamış olmak.

Komiserin görevlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Mahkeme, komiseri, bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde ku-

rulu bulunan bölge kurulu tarafından oluşturulan listeden seçer. Bu listede görevlendirilecek

komiser bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme yapılır ve yapılan bu görevlendirme

bölge kuruluna bildirilir. 

(2) Üç komiser görevlendirilmesi durumunda; komiserlerden biri, mahkemenin bulun-

duğu ilde faaliyet göstermek şartıyla bağımsız denetçiler arasından seçilir. Seçilecek komiser-

lerden bir diğerinin ise hukukçu olması tercih edilir.

(3) Listeye kayıtlı komiser kendisine verilen görevi kabulle yükümlüdür. 

(4) Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak

görev yapamaz.
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(5) Komiserin görevinin sona ermesi hâlinde bu durum mahkemesince sebepleriyle bir-

likte derhâl bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kuruluna bil-

dirilir.

Komiserin yasaklılık sebepleri ve yasak işler

MADDE 6 – (1) Komiser;

a) Kendisinin,

b) Eşinin, nişanlısının yahut kan ve kayın alt ve üstsoyunun veya üçüncü derece dâhil

olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve kayın hısımlarının,

c) Kanuni temsilcisi veya vekili, çalışanı, kayyımı ya da yasal danışmanı bulunduğu

bir şahsın, 

menfaati olan işleri göremez ve bu durumda derhâl görevlendirmeyi yapan asliye ticaret

mahkemesine haber vermek zorundadır. Mahkeme tarafından müracaat yerinde görülürse ko-

miserin görevine son verilir.

(2) Komiser, görevi kapsamında kendisi veya başkaları hesabına sözleşme yapamaz,

yaparsa hükümsüzdür.

Komiserlikten kaçınma ve ayrılma sebepleri

MADDE 7 – (1) Aşağıdaki kişiler komiserlik görevini kabul etmekten kaçınabilirler:

a) Bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi yapmakta güçlük çe-

kecek olanlar.

b) Uhdesinde birden fazla komiserlik görevi bulunanlar.

c) Mahkemece kabul edilecek başka mazereti bulunanlar.

(2) Görevi kabulden kaçınma talebi, görevlendirmenin öğrenildiği tarihten itibaren beş

gün içinde, görevlendirmeyi yapan mahkemeye verilecek dilekçeyle yapılır. Dilekçeye, kaçın-

ma sebebi ve varsa belgelerin eklenmesi gerekir. Mahkeme dosya üzerinden yapacağı inceleme

sonucunda, talebin yerinde olmadığına karar verirse, komiser görevi kabulle yükümlüdür. Bu

karara rağmen komiser görevden kaçınmaya devam ederse, mahkeme başka bir komiser gö-

revlendirir ve kaçınan komiseri bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan

bölge kuruluna bildirir.

(3) Komiser haklı bir mazeretin ortaya çıkması hâlinde, mazeretin ortaya çıktığı tarihten

itibaren beş gün içinde görevden ayrılmayı talep edebilir. İkinci fıkra hükümleri kıyasen burada

da uygulanır.

Komiserin yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Komiser, görevini yerine getirirken aşağıdaki yükümlülüklere uymak

zorundadır:

a) Görevini kanun, bu Yönetmelik ve dürüstlük kuralları çerçevesinde tarafsız, objektif

ve özenle yerine getirmek.

b) Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmek.

c) Görevi sebebiyle öğrendiği sırların gizliliğini sağlamak ve korumak.

ç) Görevi sırasında elde ettiği bilgileri kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler yararına

doğrudan veya dolaylı bir menfaat elde etmek için kullanmamak.
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d) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine

menfaat sağlamamak, hediye kabul etmemek ve aracılıkta bulunmamak.

(2) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan yükümlülükler komiserlik görevi

sona erdikten sonra da devam eder.

(3) Komiser, görev almak için reklam sayılabilecek nitelikte girişim ve eylemlerde bu-

lunamaz.

(4) Birinci fıkrada sayılan yükümlülüklere aykırı davranan komiserin görevine mah-

kemece son verilir. Bu durum derhâl bölge kuruluna ve ayrıca eylemin suç oluşturması hâlinde

Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

Komiserin bilgi ve belge temini ile iletişimi

MADDE 9 – (1) Komiser, görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri, özel

ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililerden talep edebilir, doğrudan yazışma yapabilir ve ile-

tişim kurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komiserlik Eğitimi

Temel eğitim

MADDE 10 – (1) Temel eğitim, komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik

ve pratik bilgileri içerir.

(2) Temel eğitim, en az otuz altı ders saatinden oluşur. Eğitim kuruluşları, Başkanlığın

uygun görüşü ile eğitim ders saatini arttırabilirler.

(3) Temel eğitim medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile

işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör, doçent veya doktor unvanına sahip

olanlar tarafından verilir.

(4) Temel eğitim; icra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato mevzuatı, komi-

serin taşıması gereken nitelikler, komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai

sorumluluğu, konkordato projesi, alacaklılar kurulu ve görevleri, işletme yönetimi, finansal ra-

porların analizi, işletmelerde kriz yönetimi, rapor yazım usul ve tekniği ile Başkanlık tarafından

gerekli görülen diğer konuları kapsar.

(5) Temel eğitime katılmak zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere

devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim

programıyla ilişiği kesilir.

(6) Temel eğitimin içeriği, yöntemi ile usul ve esasları bu alanlardaki ihtiyaca göre Baş-

kanlık tarafından güncellenebilir.

(7) Temel eğitime ilişkin usul ve esaslar genelgeyle belirlenir.

Yenileme eğitimi

MADDE 11 – (1) Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten

az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Komiser, yenileme eğitimine lis-

teye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi

almayan komiser listeye tekrar kaydedilmez. 

(2) Yenileme eğitimi hakkında 10 uncu madde hükmü kıyasen uygulanır.
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Katılım belgesi

MADDE 12 – (1) Eğitim kuruluşları, temel ve yenileme eğitimlerini tamamlayan ka-

tılımcılara en geç on beş gün içinde eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verir.

Komiserlik eğitiminden muaf tutulacaklar

MADDE 13 – (1) Medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile

işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar ko-

miserlik eğitiminden muaftır.

Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi ve izin süresinin uzatılması

MADDE 14 – (1) Komiserlik eğitimi Bakanlıkça izin verilmek kaydıyla; bünyesinde

hukuk fakültesi bulunan üniversiteler ile Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından verilir. 

(2) İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi Başkanlık tarafından elektronik ortamda

yayımlanır.

(3) İzin için başvuru Başkanlıkça belirlenecek usule göre yapılır. Başvuruda; eğitimin

içeriği ve sürelerini kapsar şekilde eğitim programı, eğiticilerin sayısı, unvanları, uzmanlıkları

ve yeterlilikleri ile eğitim verilecek mekânlar hakkında gerekçeli ve yeterli bilgiler verilir.

(4) Başkanlık tarafından altmış gün içinde yapılacak inceleme sonucunda, eğitimin

amacına ulaşıp ulaşmayacağı, eğitimin yapılacağı mekânların uygunluğu ve eğitim kuruluşla-

rında eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanıp sağlanmayacağı gözetilerek ilgili eğitim ku-

ruluşuna en çok üç yıl için geçerli olmak üzere izin verilir; başvuran kuruluşun aranılan nite-

likleri taşımadığının tespiti hâlinde talep reddedilir ve ilgilisine bildirilir.

(5) Eğitim kuruluşu, izin süresinin bitiminden en az iki ay önce bu sürenin uzatılması

için başvurmak zorundadır.

(6) Başkanlık tarafından, eğitim kuruluşunun 15 inci maddeye göre sunduğu raporlar

ile yapılan denetime ilişkin raporların incelenmesi sonucunda, eğitimin belirlenen şartlar ve

içerikte başarılı bir şekilde devam ettiğinin ve 16 ncı maddede düzenlenen eğitim izninin iptalini

gerektirir hâllerin bulunmadığının anlaşılması hâlinde, verilen izin üç yıla kadar uzatılabilir.

(7) İzin süresi uzatılmayan eğitim kuruluşu listeden çıkarılır. Bu eğitim kuruluşuna ait

belgeler dosyasında saklanır.

Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 15 – (1) Eğitim kuruluşları, Başkanlığa her yıl Ocak ayında bir önceki yıl

içinde gerçekleştirdikleri eğitim programı sayısı, eğitime katılan ve eğitimi tamamlayan kişi

sayısı, eğitim alan kişilerin uzmanlık alanları ile meslekleri, eğitim veren kişiler, eğitim verilen

yerler ile istenilen diğer hususları içeren bir rapor sunar.

(2) Rapor sunmayan eğitim kuruluşuna, on beş gün içinde raporun sunulmaması hâlin-

de, eğitim izninin iptal edileceği hususu yazılı olarak ihtar olunur.

Eğitim kuruluşuna verilen iznin iptali

MADDE 16 – (1) Aşağıdaki hâllerde eğitim kuruluşuna verilen izin Bakanlık tarafından

iptal edilir:

a) İzin şartlarından birinin ortadan kalktığının veya mevcut olmadığının sonradan an-

laşılması.
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b) Belirlenen usul ve esaslara uygun eğitim verilmediğinin tespit edilmesi.

c) Katılım belgesi düzenlenmesinde sahtecilik yapılması.

ç) 15 inci maddede belirtilen bilgi verme yükümlülüğünün yapılan ihtara rağmen yerine

getirilmemesi.

d) Eğitim kuruluşunun iznin iptali için yazılı talepte bulunması.

(2) İzni iptal edilen eğitim kuruluşu listeden çıkarılır. Bu eğitim kuruluşuna ait belgeler

dosyasında saklanır.

Eğitim kuruluşunun denetimi

MADDE 17 – (1) Eğitim kuruluşları, komiserlik eğitimiyle ilgili faaliyetleri açısından

Başkanlığın gözetimi ve denetimi altındadır.

(2) Eğitim kuruluşları, Başkanlık tarafından doğrudan veya bölge kurulu marifetiyle;

komiserlik eğitiminin verilip verilmediği, verilen eğitimin içeriği, kim tarafından ve nerede

verildiği, sınıf mevcutları ve eğitim başvurusu için sunulan bilgi ve belgeler ile belirlenen diğer

hususlar yönünden her zaman denetlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Liste

Listeye kayıt için başvuru

MADDE 18 – (1) İlgili, listeye yazılmak için Başkanlık tarafından belirlenen takvim

ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge

kuruluna başvuru yapar. 

(2) İlgili, başvuru sırasında kimlik, yerleşim ve iletişim bilgileri ile 4 üncü maddede

aranan nitelikleri taşıdığına dair belgeleri ve aynı maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f)

ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi sunar.

(3) Bölge kurulu, listeye kayıt için aranılan şartların sağlandığını tespit ederse ilgiliyi

üç yıl için listeye kaydeder; aksi hâlde başvuruyu reddeder. Ret kararı ilgilisine bildirilir.

(4) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, komiser olma nite-

liklerini taşıyan bağımsız denetçilerin listesini kaydedilmek üzere bölge kuruluna bildirir.

(5) Oluşturulan listeler bölge kurulu tarafından internet sitesinde ilan edilir.

(6) Komiser, ikinci fıkrada sayılan hususlarla ilgili olarak kendisine ait bilgilerde mey-

dana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde varsa belgesiyle birlikte listeye işlenmek üzere

bölge kuruluna iletir. 

(7) Komiser, yerleşim yeri, görev veya iş yeri değişikliği nedeniyle başka bir bölge ku-

rulu listesine nakil talebinde bulunabilir.

Listeden çıkarılma

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki hâllerde komiser, bölge kurulu tarafından listeden çıkarı-

lır:

a) Komiser tarafından talep edilmesi.

b) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından komiserin

bağımsız denetçi olma niteliğini kaybettiğinin bildirilmesi.
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c) Komiserliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya listeye kayıt tarihinde gerekli şart-

ların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi.

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak görevin kabul edilmemesi veya görevin

bırakılması.

d) Görevin gerektirdiği güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması.

e) 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılması.

İncelemenin usul ve esasları

MADDE 20 – (1) Bölge kurulu başkanı, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç),

(d) ve (e) bentlerinde belirtilen hâllerde başvuru üzerine veya resen gerekli inceleme ve araş-

tırmayı bizzat veya bölge kurulu üyelerinden biri vasıtasıyla yapabilir. 

(2) Bölge kurulu başkanı veya görevlendirilen üye, yapacağı denetim ve inceleme sı-

rasında komiser hakkındaki iddiaları ciddi bulursa komisere tebligat yaparak bir hafta içinde

yazılı savunma yapmasını ister.

(3) Bölge kurulu başkanı veya görevlendirilen üye, bizzat veya istinabe suretiyle delil-

leri toplar, gerekli gördüğü kimselerin beyanlarını alır ve yapacağı inceleme sonucunda hazır-

ladığı raporu bölge kuruluna sunar.

(4) Bölge kurulu başkanı veya görevlendirilen üye, inceleme sırasında yargı mercile-

rinden, kamu kurum ve kuruluşlarından, meslek odalarından, özel hukuk tüzel kişilerinden ve

gerçek kişilerden inceleme konusuyla ilgili bilgi ve belge talep edebilir. İlgililerce bu talebin

yerine getirilmesi zorunludur.

(5) Yapılacak inceleme sonucunda 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve

(e) bentlerinde belirtilen hâllerden birinin gerçekleştiğinin anlaşılması hâlinde komiserin lis-

teden çıkarılmasına karar verilir. Karar komisere tebliğ edilir ve kesinleştikten sonra komiserin

görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına

ve ilgili diğer yerlere bildirilir.

(6) Komiser hakkındaki inceleme, ivedilikle ve her hâlde başvuru veya resen incele-

meye başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Alacaklılar Kurulu

Alacaklılar kurulunun oluşturulması

MADDE 21 – (1) Mahkeme tarafından kesin mühlet kararıyla birlikte veya en geç Ka-

nunun 299 uncu maddesi gereğince alacaklıların alacaklarını bildirmesi ve Kanunun 300 üncü

maddesi gereğince borçlunun alacaklılar hakkındaki beyanı alındıktan sonra, yedi alacaklıyı

geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla komiserin de

görüşü alınarak alacaklılar kurulu oluşturulabilir.

(2) Bu durumda alacakları, hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı olan alacaklı sı-

nıfları ve varsa rehinli alacaklılar, alacaklılar kurulunda hakkaniyete uygun şekilde temsil edi-

lir.
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Alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı hâller

MADDE 22 – (1) Hukuki nitelikleri büyük ölçüde birbirine benzer alacaklar, aynı ala-

caklı sınıfında yer alır. Rehinli alacaklılar, rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları

bakımından ayrı bir sınıf olarak kabul edilir.

(2) En az üç alacaklı sınıfı bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz elliyi veya

alacak miktarının yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşması hâlinde alacaklılar kurulunun

oluşturulması zorunludur.

Alacaklılar kurulunun görevleri

MADDE 23 – (1) Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere

tavsiyelerde bulunabilir ve Kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir.

(2) Alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin

değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir. Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve ko-

miseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir.

Alacaklılar kurulunun çalışma usul ve esasları

MADDE 24 – (1) Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır. Alacaklılar kurulu-

nun aylık olağan toplantıları komiser tarafından belirlenerek bildirilen gün ve yerde yapılır.

(2) Alacaklılar kurulu ayrıca üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine her zaman

toplanabilir. Bu hâlde, yapılacak toplantıların komisere bildirilmesi zorunludur.

(3) Alacaklılar kurulu toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser

toplantılarda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle

tutanağa bağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kon-

kordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına

Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan ko-

miserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvuruda dikkate alınmaz.

(2) Bu Yönetmeliğe göre oluşturulan listeler, bölge kurulu tarafından ilan edilir. Bu ilan

yapılıncaya kadar listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın komiser görevlendiril-

mesine devam olunur ve bu komiserler listede bulunmasalar dahi mevcut dosyalardaki görev-

lerini tamamlar.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Adalet Bakanlığından:

KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, konkordato talebine eklenecek belgelere iliş-

kin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, konkordato talebine eklenecek belgeleri, bu belgelerin

şeklini, içeriğini ve diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu-

nun 286 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağımsız denetim kuruluşu: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları

Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarını,

b) Bağımsız Denetim Standartları: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları

Kurumu tarafından yürürlüğe konulan ve uluslararası standartlarla uyumlu olan bağımsız de-

netim standartlarını,

c) Finansal raporlama çerçevesi: Borçlunun, 26/3/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine

Dair Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olması durumunda, Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine göre uyguladığı Türkiye Muhasebe Stan-

dartlarını, bunlar dışındaki borçlular için yürürlükteki mevzuatı,

ç) Güvence Denetimi Standartları: Türkiye Denetim Standartları kapsamında Kamu

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan ve uluslararası

standartlarla uyumlu olan güvence denetimi standartlarını,

d) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

e) Türkiye Denetim Standartları: 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Mu-

hasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname uyarınca yürürlüğe konulan, bilgi sistemleri denetimi dâhil olmak üzere, bağımsız

denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim stan-

dartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri,

f) Türkiye Muhasebe Standartları: Kurum tarafından yayımlanan, Türkiye Finansal Ra-

porlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı ile

farklı işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için belirlenen stan-

dartlar ve bunlarla ilişkili diğer düzenlemeleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

Talebe eklenecek belgeler
MADDE 5 – (1) Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler:
a) Konkordato ön projesi.
b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler.
c) Alacaklı ve alacak listesi.
ç) Karşılaştırma tablosu.
d) Makul güvence veren denetim raporu.
(2) Borçlu, iflasa tabi olmayan kişilerden ise sadece birinci fıkranın (a) ve (c) bentle-

rinde yazılı belgeler ile uygun düştüğü ölçüde (b) bendinde yazılı belgeleri konkordato talebine
ekler.

(3) Konkordato işlemlerinin başlatılması alacaklılardan biri tarafından talep edilmişse
mahkeme, birinci veya ikinci fıkrada belirtilen belge ve kayıtların eksiksiz olarak sunulması
için borçluya makul bir süre verir. Bu durumda anılan belge ve kayıtların hazırlanması için ge-
rekli masraf alacaklı tarafından karşılanır.

Konkordato ön projesi
MADDE 6 – (1) Konkordato ön projesinde aşağıdaki hususlar yer alır: 
a) Borçlunun, borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği.
b) Alacaklıların, alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları.
c) Borçlunun, ödemelerin yapılması için mallarını satıp satmayacağı.
ç) Borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi

için gerekli malî kaynağı hangi yöntemle sağlayacağı; bu kapsamda sermaye artırımı veya
kredi temini yoluna gidip gitmeyeceği yahut başka bir yöntem kullanıp kullanmayacağı.

Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler 
MADDE 7 – (1) Borçlu, malvarlığının durumunu gösterir belgeleri konkordato talebine

ekler. Şayet borçlu, defter tutmaya mecbur kişilerden ise ayrıca aşağıdaki belgeleri de ekler:
a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço.
b) Gelir tablosu.
c) Nakit akım tablosu.
ç) İşletmenin devamlılığı esasına göre hazırlanan ara bilanço.
d) Aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilanço.
e) Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan def-

terlere ilişkin e-defter berat bilgileri.
f) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler.
g) Tüm alacak ve borçları, vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
ğ) Borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler.
(2) 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bağımsız denetime tabi olan

borçlular için, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların bağımsız denetimden geç-
miş olması gerekir. 

(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan finansal tabloların tarihi bakımın-
dan, bunlara ilişkin hesap dönemi kapanışı üzerinden bir takvim yılı geçmemiş olmalıdır. Diğer
bentlerde sayılan tablo, bilgi ve belgelerin tarihi ise mahkemeye başvuru tarihinden en fazla
doksan gün öncesine ait olabilir.

(4) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan tablolar finansal raporlama
çerçevesine uygun olarak hazırlanır.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ocak 2019 – Sayı : 30671



Alacaklı ve alacak listesi
MADDE 8 – (1) Borçlu; alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz duru-

munu gösteren listeyi konkordato talebine ekler.
Karşılaştırma tablosu
MADDE 9 – (1) Borçlu, konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların

eline geçmesi öngörülen miktar ile iflası hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel mik-
tarı karşılaştırmalı olarak gösteren tabloyu konkordato talebine ekler.

Makul güvence veren denetim raporu
MADDE 10 – (1) Borçlu, 16 ncı madde kapsamında hazırlanan rapor ile dayanaklarını

konkordato talebine ekler.
Diğer belge ve kayıtlar
MADDE 11 – (1) Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından is-

tenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Rapor

Denetimin konusu ve kapsamı
MADDE 12 – (1) Denetim, borçlunun konkordato ön projesinde yer alan teklifinin ger-

çekleşeceği hususunda makul güvence verilip verilmeyeceğinin tespiti amacıyla yapılır.
(2) Bağımsız denetim kuruluşu, makul güvence veren denetim raporunu hazırlarken

aşağıdaki belgeleri denetler:
a) Konkordato ön projesi.
b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler.
c) Alacaklı ve alacak listesi.
ç) Karşılaştırma tablosu.
(3) Bağımsız denetim kuruluşu, yapacağı denetimde yukarıda sayılan belgelerin dışında

gerekli gördüğü diğer bilgi ve belgeleri de isteyebilir.
Denetimde uyulacak standartlar
MADDE 13 – (1) Borçlunun malvarlığının durumunu gösteren belgeler ile alacaklı ve

alacak listesi, Bağımsız Denetim Standardı 805’e; konkordato ön projesi ile karşılaştırma tab-
losu, Güvence Denetimi Standardı 3000 ve Güvence Denetimi Standardı 3400’e uygun olarak
denetlenir.

Denetim kıstası
MADDE 14 – (1) Bağımsız denetim kuruluşu denetimi, aşağıdaki kıstasları esas alarak

yürütür: 
a) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler ile alacaklı ve alacak listesi açı-

sından finansal raporlama çerçevesi.
b) Konkordato ön projesi ile karşılaştırma tablosu açısından 2004 sayılı Kanunun 285

ve 286 ncı maddeleri.
Denetim kanıtı
MADDE 15 – (1) Denetim kanıtı, denetim konusunda denetim kıstası çerçevesinde

önemli uyumsuzluklar bulunup bulunmadığı hususunda güvence verilmesini teminen görüş
bildirmeye yönelik olarak bağımsız denetçi tarafından elde edilen ve belirlenen güvence sevi-
yesi için yeterli ve uygun bilgi, belge ve beyanlardır. Bu kanıtlar, denetimin Türkiye Denetim
Standartları çerçevesinde ve mesleki şüphecilik içinde planlanması ve gerçekleştirilmesi sure-
tiyle elde edilir ve tevsik edilir. 
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(2) Denetim, denetimin konusunda önemli uyumsuzluklara yol açabilecek koşulların
mevcut olabileceği göz önünde bulundurularak, mesleki şüphecilik içinde planlanır ve gerçek-
leştirilir. Önemlilik, mevcut koşullar içinde değerlendirildiğinde, denetim konusu ile denetim
kıstası arasındaki uyumsuzluğun boyutuna, niteliğine veya her ikisine bağlıdır.

(3) Bağımsız denetim kuruluşu, borçlunun ileriye yönelik finansal bilgilere dair varsa-
yım ve tahminlerinin makul olup olmadığına ilişkin kendisini ikna eden kanıtları elde eder. Bu
kanıtları elde edememesi durumunda, konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşme-
sine ilişkin olumlu sonuca varamaz.

Rapor

MADDE 16 – (1) Makul güvence veren denetim raporu, denetim kanıtlarının Türkiye
Denetim Standartları çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, makul güvence seviyesine
uygun şekilde oluşturulan denetçi görüşünün ve varsa dikkat çekilmek istenen diğer hususların,
mahkemeye sunulması amacıyla Kurum düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve imzalayan
bağımsız denetim kuruluşu tarafından sorumluluğu üstlenilen belgedir. Bağımsız denetim ku-
ruluşu, yaptığı denetim sonucunda konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği
hususunda olumlu sonuca varırsa, makul güvence veren denetim raporunu hazırlar.

Sorumluluk

MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenecek raporlar ve bu raporlara
dayanak olacak denetimlerde, bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri, hak ve yükümlü-
lükleri, raporların inceleme ve denetimleri, bu raporlar sebebiyle doğacak idari ve hukuki so-
rumluluk ile diğer hususlar hakkında 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uy-
gulanır.

Sözleşme ve ücret tarifesi

MADDE 18 – (1) Borçlu, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim için bağımsız
denetim kuruluşu ile sözleşme imzalar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak denetimin toplam ücretinin üst sınırına ilişkin
ücret tarifesi, denetimin kapsamı ve niteliği dikkate alınarak Adalet Bakanlığı ile Hazine ve
Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenebilir.

Bildirim

MADDE 19 – (1) Bağımsız denetim kuruluşu, 18 inci madde uyarınca imzalanan söz-
leşme ile 16 ncı maddede belirtilen raporu borçlunun konkordato talebinde bulunduğu tarihten
itibaren altmış gün içinde Kuruma bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 26/12/2012 tarihli ve
28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği hükümleri uygula-
nır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HOLOGRAM ETİKET SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 102 Milyon Adet 27x43 mm Hologram Etiket Satınalma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir. 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.02.2019 tarihi saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 945/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Sürmene/TRABZON 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 10.800.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 
açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğü/Sürmene/TRABZON 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar 
Sürmene Çay Fabrikası Sürmene/Trabzon adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta 
ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6 oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10-Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 872/1-1 
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YAŞ ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Ardeşen/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 32.500.000 Kg. Yaş çay nakliye hizmet alım işi %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle banka dekontu 
karşılığında Ziraat Bankası Ardeşen Şubesi İBAN TR25 0001 0004 7329 3289 8760 27 nolu 
hesaba isim ve ne için yatırıldığı yazılarak temin edilebilir.  

Çaykur Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Ardeşen/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28/02/2019 günü saat 14:oo’e kadar Işıklı Çay 
Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt broşu Ardeşen RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:oo’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks ’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 759/1-1 

—— • —— 
E32000 - E64000 MARMARAY TREN SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 

FREN BALATASI TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2019/33648 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü 

Hoca Paşa Mah. Sirkeci İstasyon Cad. No: 2 Sirkeci - 
Fatih/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0212 520 65 75 - 71487/0212 520 65 73 
c) Elektronik Posta Adresi : marmarayyonetimihale@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
     Adı ve miktarı : E32000 - E64000 Marmaray tren setlerinde kullanılmak 

üzere 250 çift fren balatası (Teknik Şartnameye Göre) 
temini işi 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray 
İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu toplantı salonunda, 19.02.2019 tarih 
saat: 14.00’te yapılacaktır. 
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4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alım İhale Komisyon Bürosu, Hoca Paşa Mah. Sirkeci İstasyon Cad. No: 2 Sirkeci - 
Fatih/İSTANBUL adresine, 23.02.2016 tarih ve 14.00 saatine kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mali İşler 
Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 922/1-1 
—— • —— 

ALİMİNOTERMİT KAYNAK KİTİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2019/33919 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 500 Adet 60E1 Profile uygun R 260 Kalite ray 

için, 100 Adet 60E1 Profile uygun R 350 Kalite 
ray için, Aliminotermit kaynak kiti (Aliminotermit 
şarj, prefabrik kalıp, otomatik baga, varsa baga ile 
birlikte kullanılacak malzeme, yeteri kadar uzun 
kullanımlı pota ve macun) temini işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 
Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu ‘nda 20.02.2019 
tarih saat: 14:00’de yapılacaktır. 

4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa 
İSTANBUL’a 20.02.2019 tarih ve saat: 14:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman 
Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 948/1-1 
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KAYNAK SUYU KİRAYA VERİLECEKTİR 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel 

Müdürlüğünden:  
Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

Bursa İli İnegöl İlçesi, Hilmiye ve Mesruriye Mahallelerinde Yer Alan 5 Adet Kaynak Suyunun 5 
Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi İşi BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi uyarınca açık 
teklif arttırma usulü ile ihaleye konulmuştur. 

5 adet su kaynağından kiraya verilecek toplam debi miktarı Q= 6,00 lt/sn’dir. 
İhalesi 11/02/2019 Pazartesi günü Saat 11:00 ’da Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi 

Bulvarı No: 6 D Blok 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA adresindeki BUSKİ Genel Müdürlüğü 
İhale Komisyonu Toplantı Odasında yapılacaktır.  

Tahmini bedeli 2.652.121,08 TL/Yıl 'dır. 
İhale dokümanı Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6 K Blok 16190 Acemler-

Osmangazi/Bursa’daki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir 
veya KDV dahil 250,00 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik belgesi (nüfus kâğıdı veya nüfus 
cüzdan örneği), 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 
Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 
ihalenin veya ilk ilanın yayınlandığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge, 

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 
İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,  
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim 

beyannamesi vermesi, 
4 - En az 79.563,64 TL tutarında geçici teminat, 
5 - İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz), 
Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya 

tüzel kişilerin her birinin 2. ve 3. maddedeki belgeleri vermeleri gerekmektedir. 
İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu 

Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.  
Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
Genel Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp 

yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir, ilan olunur. 
ADRES : BUSKİ Genel Müdürlüğü 
  Acemler/BURSA 
TELEFON : 0 (224) 2702830/2454 949/1-1 
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EK İDARE BİNASI, SOSYAL TESİS BİNASI, YANGIN ACİL DURUM 
ÜNİTELERİ YAPTIRILMASI KARŞILIĞINDA TAŞINMAZ MAL 

TRAMPASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden: 
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Ek İdare Binası, Sosyal Tesis Binası, Yangın Acil 

Durum Üniteleri Yaptırılması Karşılığında Taşınmaz Mal Trampası işi 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35. maddesinin (a) fıkrası ile Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazların İdaresi 
Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İstiklal Mah. Nafia 

Garaj Cad. 43040 / KÜTAHYA 
b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0274 231 33 40- Faks : 0274 231 33 51 
2 - İhale konusu yapım işinin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kütahya İli, Merkez İlçesi, Kumarı mahallesi 3399 ada 1 

parsel orman alanında kesin uygulama projesinde ve 
şartnamelerde bulunan iş kalemlerine göre 2.314,60 m2 
kapalı alanı bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Ek idari 
binası, 3.325,42 Ha. kapalı alanı bulunan Sosyal Tesis 
Binası, 7.663,80 m2 kapalı alanlı Yangın Acil Durum 
Ünitelerinin anahtar teslimi usulüyle yaptırılması 
karşılığında; 

  İli: Kütahya,  
  İlçesi: Merkez, 
  Mahallesi: İstiklal, 
  Niteliği: Boş,  
  Ada No: 402,  
  Parsel No: 1-11-12, 
  Yüzölçümü:10.974,91 m2, 
  Hisse Oranı: Tam, 
  Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan, 
  Taşınmaz Mal ile İli: Kütahya, 
  İlçesi: Merkez, 
  Mahallesi: LalaHüseyin Paşa, 
  Niteliği: Resmi Konut Alanı, 
  Ada No:1765,  
  Parsel No:235, 
  Yüzölçümü:5.736,00 m2, 
  Hisse Oranı: Tam, 
  Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan, Taşınmaz Mal’ın 

verilmesi. 
b) Taşınmaz mal tahmin 
     edilen satış bedeli : 21.510.000,00 TL. 
c) İnşaat bedeli : 21.507.350,04 TL. 
ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 (on) gün 

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 630 (Altıyüzotuz) takvim 

günüdür 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İstiklal Mah. Nafia 

Garaj Cad. (Toplantı Salonu) - 43040/KÜTAHYA 
b) Tarihi ve saati : 13.02.2019 - Saat: 11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 
ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge.  

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki 

görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği 
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.5. Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname 

4.1.6. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
4.1.7. Bu Şartnamede belirlenen ve tahmin edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere 

geçici teminat. 
4.1.8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen yeterlik 

belgeleri. 
4.1.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.11. İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.  
4.1.12. “yerli istekli” olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 

belirtilen belgeler. 
4.1.13. İhale Dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.14. Teknik Personel Taahhütnamesi. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme 

Müdürlüğü İstiklal Mah. Nafia Garaj Cad. (Muhasebe Servisi) - 43040/KÜTAHYA adreslerinde 
görülebilir ve 500,00 (Beşyüz) Türk Lirası karşılığı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya 
Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mah. Nafia Garaj Cad. (Muhasebe Servisi) - 43040/ 
KÜTAHYA adresinden satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya 

Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mah. Nafia Garaj Cad. (Toplantı Salonu) - 43040/KÜTAHYA 
adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mah. Nafia Garaj Cad. (Muhasebe Servisi) - 43040/ 
KÜTAHYA adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, verilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli ile yapım 
maliyeti arsındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iş için anahtar teslimi 
sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 826/1-1 
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TAŞINMAZ, BİNA YAPIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLECEKTİR 
Antalya İli Kemer Belediye Başkanlığından: 
1 - İŞİN NİTELİĞİ, YERİ, NEVİ VE MİKTARI: Antalya ili Kemer İlçesi Kuzdere 

Mahallesi 51 ada 3 parsel sayılı 9.361,57 m2 lik Ticari Alan kullanımlı taşınmazın üzerinde ekli 
teknik şartname uyarınca 9.117 m2 inşaat alanlı bodrum kat + zemin kattan oluşan yapının, 
10.01.2019 tarihli İhale Onay Belgesine istinaden yapımı karşılığında Belediye Meclisinin 
05/10/2018 tarih ve 60 sayılı Meclis kararı gereğince 29 yıl süreli olarak kiralanması işi.  

Kiralama süresi sözleşmenin noter tescilinden itibaren başlayacaktır. 
2 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI: 

İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No: 1 07980/ Kemer/ 
ANTALYA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında bulunan İşletme ve İştirakler 
Müdürlüğünde görülebilir ve satın alma bedeli 1.000,00TL olup, bedel karşılığında ilgili evraklar 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale katılacakların ihale dokümanını satın 
alması zorunludur.  

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE 
YAPILACAĞI: İhale 13.02.2019 tarih ve saat 10:00 da Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No: 1 
07980/Kemer/ANTALYA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında Encümen toplantı 
salonunda, komisyon ve istekliler huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 35/a maddesi -
KAPALI TEKLİF USULÜ - ile yapılacaktır. 

4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İşin tahmin edilen 
muhammen bedeli toplam 10.955.000,00-TL dir. İlk 5 yıl inşaat yapım/bitirme süresi olması ve 
6.yıldan 17.yıl dahil 12 yıllık süre de işin maliyeti karşılığı olması nedeni ile İdareye herhangi bir 
kira ödemesi yapılmayacaktır. Geriye kalan 12 yıl için, yıllık muhammen 912.916,66 TL kira 
bedeli üzerinde kapalı teklif/açık artırma yapılacaktır. Geçici teminat(tahmin edilen bedelin %3 dür.) 
=328.650,00 -TL dir.  

5 - İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER: 
a) Kanuni ikametgâhı olması, (Gerçek kişiler muhtardan/ilgili kurumdan onaylı olarak 

alacaklardır. Tüzel kişilerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren 
belgeler yeterlidir.) 

b) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 
elektronik posta adresi.  

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza 

Sirküleri. 
e) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya internet adresi üzerinden alınacak Sigortalar 

Kurumuna borcu olmadığına dair belge, (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış 
olacaktır.) 

f) İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu olmadığına dair belge. (İhale ilk ilan tarihinde 
ve/veya daha sonra alınmış olacaktır.) 
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g) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
h) Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 
k) İdari şartnamenin 8 nci maddesinde istenmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin 

belgeler.  
l) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
m) İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde 

muhammen bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim 
belgesi, (Benzer iş; Bu ihalede benzer iş olarak, 3194 sayılı imar kanununda belirtilen tüm bina 
işleri kabul edilecektir.) 

n) Şekli ve içeriği ihale dokümanında verilen( personeli inşaat işinin başından sonuna 
kadar iş yerinde bulunduracağına dair ) teknik personel taahhütnamesi 

o)Teknik şartnamede belirtilen binanın yapımı işinde yüklenici gerekli sayıda ve 
nitelikteki makine ve ekipmanı bulundurmakla mükelleftir. 

p)İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi 
r) Kemer Belediyesine borcu bulunmadığına dair İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden 

alınacak borcu yoktur yazısı. 
6 - TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ: İhale 

13.02.2019 tarih ve saat 10:00 da Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No: 1 07980/Kemer/ 
ANTALYA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında Encümen toplantı salonunda, 
komisyon ve istekliler huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 35/a maddesi - KAPALI 
TEKLİF USULÜ –ile yapılacaktır. Yukarıda belirtilen belgeler, ihale günü ihale saatine kadar 
alındı karşılığında aynı adreste bulunan Kemer Belediyesi Genel Evrak Kayıt Servisine 
verilecektir. 

7 - DİĞER HUSUSLAR:  
- İstekli, taşınmaz malı mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu 

konuda gelecekte Kemer Belediyesi aleyhine bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.  
- Verilen teklifler herhangi bir sebeple geriye alınamaz.  
- Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.  
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
- İhaleye katılmayan, ihale gün ve saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli 

vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz 
edemezler.  

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar. 
- İhale Komisyonu (İdare) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
İlan olunur. 362/1-1 



30 Ocak 2019 – Sayı : 30671 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

EİMCO AKÜLÜ LOKOMOTİF ENDUVİ, EKİPMANLARI VE ŞARJ REDRESÖR 
TRAFOSU TAMİRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 
İşin adı: 6 - 9 Ton Eimco akülü Lokomotif enduvi Ekipmanları ve şarj redresör trafosu 

tamiri işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/35272 
Dosya No : 1927805 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 - 9 Ton Eimco akülü Lokomotif enduvi ekipmanları ve 

şarj redresör trafosu tamiri (5 kalem)  
b) Teslim yeri  : Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Elektro Mekanik 

İşletme Müdürlüğü. 
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satınalma Dairesi Başkanlığı  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati  : 13.02.2019 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 13.02.2019 ÇARŞAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği 
gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 
idaremiz sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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 ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 888/1-1 
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TAŞINMAZ, BİNA YAPIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLECEKTİR 

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Meclisinin 24.12.2018 tarih ve 
633/554 no.lu kararı ve 03.12.2018 tarih 006 no.lu Kültür ve Turizm Bakanlığı Makam İzni 
gereği 32 (otuziki) yıl süreyle yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ : MANİSA  
İLÇESİ : YUNUSEMRE 
MAHALLE : HOROZKÖY  

CİNSİ : ARSA 
İMAR DURUMU : ÖZEL ANAOKULU VE KREŞ 
ALANI : 3100,92 m2  

ADA NO : 3344 
PARSEL NO : 1 
VAKIFLAR MECLİSİ KARAR  

TARİH ve NO’SU : 24.12.2018 - 633/554 
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 5.035.835,40-TL 

(BeşmilyonotuzbeşbinsekizyüzotuzbeşTürkLirası 

  kırkKuruş) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 151.075,06- TL (YüzellibirbinyetmişbeşTürkLirası  
  altıKuruş)  

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 13 Şubat 2019 Çarşamba günü ve saat 10:00 
İŞİN ADI : “Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Horozköy Mahallesinde 

bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, 

tapunun 3344 ada 1 nolu parselinde kayıtlı 3100,92 m2 
yüzölçümüne sahip “arsa” nitelikli taşınmaz üzerine 
özel anaokulu ve kreş yapılmak üzere 32 (otuziki) yıl 

süreyle yapım karşılığı kiralanması işi ” 
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 24.12.2018 

tarih ve 633/554 no.lu kararına istinaden; 

Söz konusu taşınmazın;  
1. İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlaması, 
2. İşin süresinin, 2 (İki) yıl projelendirme ve inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 32 

(otuziki) yıl olması, 
3. Kira bedellerinin;  
- İlk yıl  (yer teslim tarihinden itibaren)  aylık 2.000,00-TL (İkibinTürkLirası) 

- 2. yıl bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oranında arttırılması,  
- 3. yıl 16.000,00-TL (OnaltıbinTürkLirası) + önceki 2 yılın ÜFE artışı TL kira alınması,  



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 30 Ocak 2019 – Sayı : 30671 

 

- 4. yıldan 32. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oranında 
arttırılması, 

4. Yüklenici tarafından; yer teslim tarihinden itibaren, ilk 2 (İki) yıl içerisinde, ihaleye 
konu taşınmaz ile ilgili her türlü uygulama projesinin ve detaylarının hazırlatılması, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yıkılacak yapılar (varsa) ve yerine yapılacak bina ile ilgili 
gerekli tüm izinlerin alınması, zemine ilişkin önerilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil 
olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, projeye uygun olarak inşaat imalatlarının 
tamamlanması, idarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı kullanma 
izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması, bunlara müteakip belirlenecek sürede 
kat mülkiyetine geçilmesinin sağlanması, yer teslim tarihinden sözleşme süresi sonunda İdareye 
geri teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerin 
alınması, yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) 
yüklenici tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu işlemlerle ilgili olarak İdareden 
herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, 

5. Otopark Yönetmeliği sonucu oluşan otopark bedellerinin (varsa) yüklenici tarafından 
karşılanması, 

6. İhale ilan bedelinin, sözleşmeden önce yüklenici tarafından İdaremize ödenmesi, ayrıca 
mimari avan proje bedelinin, Mimarlar odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla olmamak üzere 
proje müellifine sözleşmeden önce yüklenici tarafından def’aten ödenmesi, 

7. Sözleşme imzalandıktan sonra, taşınmazların imar durumunda meydana gelebilecek 
değişiklik nedeniyle veya başka nedenle toplam inşaat alanının artması durumunda aylık kira 
bedelinin de aynı oranda arttırılması, zorunlu nedenlerle toplam inşaat alanın %25 veya daha 
yüksek oranda eksilmesi durumunda tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi 
feshedebilmesi,  

8. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre ( önceden DOP kesintisi yapılmamış taşınmazlarda ) 
kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde %40’ a kadar olan kısmının bedelsiz terk 
edilmesi, terk oranının %40’ ın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin ( Emlak vergi 
değerinden az olmamak üzere ) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi, 

9. Kreş için 120 öğrenci, anaokulu için 280 öğrenciden fazla kontenjan olması durumunda 
kira bedelinin işin sözleşmesi doğrultusunda arttırılması,  

10. Yüklenicinin talebi ve Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile imar durumunda 
değişiklik yapılarak fonksiyon değişikliğine gidilmesi halinde, kira miktarlarının (ihale sonucu 
oluşacak kira bedeli alt limit kabul edilmek üzere) ekspertiz raporu hazırlanarak yeniden tespit 
edilmesi ve imar değişikliğine ilişkin tüm masrafların yüklenici tarafından karşılanması,  

11. Taşınmazların yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında 
hiç bir şekilde kullanılmaması, ayrıca yer teslim tarihinden inşaatın bitirilip işletmeye açılıncaya 
kadar taşınmazın gelir getirici başka amaçlarla kullanılmaması, 

12. Yüklenici tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. 
yükümlülükler konulmaması, 
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13. Yüklenicinin, sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle 
taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan 
imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak yatırılan teminat ve kiraların gelir 
kaydedilmesi,  

Kayıt ve şartlarıyla, imar planına uygun olarak kullanılmak üzere Vakıflar Meclisinin 
24.12.2018 tarih ve 633/554 no.lu kararına istinaden; 2 (İki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 32 
(Otuziki) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 
oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 
Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 
150,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 30.01.2019 tarih ve saat 
10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

İç zarf ihale şartnamesinin 11.1- 11.2 maddelerinde istenen teklif mektubunu içerir (Ek:8). 
İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır ve yapıştırılan kısmı 
istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. 

Dış zarf, iç zarfı ve ihale şartnamesinin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi (Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
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kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3 ve sözleşmenin 10.6 
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık 
Durum Formu  (Ek:6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, örneğe uygun Yer Görme Formu 

(Ek:7), 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 13.02.2019 tarih ve 
saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, 
damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 
tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 407/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

3 ENGELLİ, DEMİRYOLU HATTI BAKIM ONARIMCISI OLARAK İŞE ALINACAKTIR 

 
 986/1/1-1 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
2 ESKİ HÜKÜMLÜ, DEMİRYOLU HATTI BAKIM ONARIMCISI  

OLARAK İŞE ALINACAKTIR 
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 986/2/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 

 
 984/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 4107 ada, 4 parsel üzerindeki 1076161 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 
Mühendisi İmam Bakır CANBAZ (Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233)  tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 20.11.2018 tarihli ve 
E:2017/2979-K:2018/2344 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
04.12.2016 tarihli ve 29908 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İmam Bakır CANBAZ hakkında tesis 
edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydıyla ilgili olan kısmı 22.01.2019 tarih ve 17404 sayılı 
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 985/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

İdarenin; 
Adı : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Adresi : Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. 

No:2, 06520 Çankaya/ANKARA 
Telefon Numarası : 0 312 – 212 64 20/7947 
Faks Numarası : 0 312 – 223 69 84 
Yarışma Konusu : Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve 

Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma 
Yarışma Yeri : Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi ve Sayısı: 07/11/2018 tarih ve 

30588 sayılı Resmî Gazete 
07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yarışma ilanının 2. 

maddesinin (ç) bendi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
2 - Yarışma Bilgileri 
ç) Başvuru yeri, tarihi ve saati 
Başvurular, 18/04/2019 tarihi saat 12:00’ye kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı- Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yukarıda belirtilen adresine elden teslim 
edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14:00’da başlanarak detay 
incelemeye geçilecektir. 988/1-1 

—— • —— 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin 
aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.  

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), 
yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, 
doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için 
denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve 
yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Nuh Naci Yazgan 
Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve 
eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 
Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.  

 
Fakülte Bölüm Kadro Unvanı Kadro Sayısı 

İktisadi ve İdari Bilimler İktisat Doçent 1 
 
Duyurulur. 911/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
1- Bakanlığımızca, icra kâtipleri arasından yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile 400 icra 

müdür yardımcısı naklen alınacaktır. 
2- Yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav 
saat 10:00’da başlayacak ve 110 dakika sürecektir. 

3- Başvuranların icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve 
Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: 

a) İcra kâtibi kadrosunda 04 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla fiilen en az bir yıl çalışmış 
olmak, (Aylıksız izinde geçirilen süreler fiili hizmet süresine dâhil edilmeyecektir. İlgilinin en geç 
04 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla asaletinin tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 04 Mayıs 2019 
tarihi itibarıyla asalet tasdiki onaylanmadığı anlaşılan adaylar yazılı sınavı kazanmış olsa dahi 
sözlü sınava alınmayacaklardır.) 

b) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü 
veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı veya en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya 
bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması. 
4- Adaylar başvurularını, 04 - 08 Mart 2019 tarihleri arasında icra kâtipleri arasından 

yapılacak icra müdür yardımcılığına geçiş sınavı bilgi formu ve ilanın 3 üncü maddesinin (b) 
fıkrasında belirtilen (başvuruda bulunduğu Komisyon tarafından onaylanmış) öğrenim belgesi ile 
birlikte Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına şahsen yapacaklardır. 

Mahalli Komisyonlar aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden 
alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle (APS) adayın 
bağlı bulunduğu Komisyona gönderilecektir. 

5- Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Bakanlığımızca 
incelenecek ve aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste 26 Mart 2019 tarihinde www.adalet.gov.tr 
internet adresinden ilan edilecektir. 

6- Sınavla ilgili bilgilendirme amaçlı sınav uygulama duyurusu 13 Mart 2019 tarihinde 
www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

7- Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 225,00.-TL (İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası) 
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, 
Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal 
Tahsilat Programı” aracılığı ile 01-12 Nisan 2019 tarihleri arasında yatıracaklar ve 
www.meb.gov.tr internet adresinden e-başvurularını yapacaklardır. 

8- Engelli adayların, sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için; başvuru 
sırasında, engel durumunu icra müdür yardımcılığına geçiş sınavı bilgi formunda belirtmesi, 
ayrıca engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı 
bir örneğinin başvuruya eklemesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yayınlanacak olan sınav uygulama 
duyurusunda engel durumu ile ilgili belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Engelli 
adaylar engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç, gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi 
kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir. 

Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun 
geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. 
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9- Sınav ücretini yatırdıktan sonra başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, 
sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınava girecek aday listesinde 
olmadığı halde sınav ücretini yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade 
edilmeyecektir. 

Sınavla ilgisi olmayan kişi/kişilerce yatırılan ücret ile sınav ücretini yatırdıktan sonra 
sınav e- başvurusunu www.meb.gov.tr internet adresinden yapmayan ve sınavın iptal olması 
(idare kusuru) durumunda, yatırılan ücretlerin iadesi sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 (dört) 
hafta sonra tek yanlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından 
adaylardan herhangi bir başvuru talep edilmeksizin adayların T.C kimlik numaraları üzerinden 
Ziraat Bankasına yatırılacaktır. 

10- Adaylar başvuru şartlarını taşımaları durumunda belirtilen süre içerisinde sınav 
ücretini yatırmaları ve e-başvuru yapmaları kaydıyla sınav giriş belgesini 25 Nisan 2019 
tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir. 

11- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (üzerinde T.C.kimlik 
numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C.kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlik süresi devam eden 
pasaport) ile kabul edilecektir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan 
adaylar sınava alınmayacaktır. 

12- Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 
sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili 
çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır: 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: 
a) Türkçe (10), 
b) Matematik (10), 
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (10), 
d) Türk Kültür ve Medeniyetleri (10), 
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi (10) 
Alan Bilgisi Testi: 
a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın 

birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, 
kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri 
düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (9), 

b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve 
İflâs Kanunu Yönetmeliği (15), 

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (8), 
d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (9), 
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle 

Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 
Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (9), 

13- Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate 
alınacak, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. 

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları 
seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Puan= (Doğru Sayısı/ Soru sayısı)*20; Alan Bilgisi 
Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı)*80; Başarı Puanı= (Genel Yetenek ve Genel Kültür Puan) + 
(Alan Bilgisi Puan) formülü kullanılacaktır. 

Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana 
tamamlanmayacaktır. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş 
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puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro 
sayısının (400) bir katı fazlası (800) aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacaktır. 800 üncü 
adayla aynı puanı alan diğer adaylarda sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve Bakanlığımız 
tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaklardır. Ancak; başarı oranı ilan edilen kadronun bir 
katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak 
kazanacaklar ve sözlü sınava çağırılacaklardır. 

14- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile 
belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru 
seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. 
15- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 29913 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince “Sınavlarda 
soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin 
yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır. 

16- Sınav sonuçları 31 Mayıs 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden 
duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde 
ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

17- Ayrıca sınav sonuçları www.adalet.gov.tr internet adresinden duyurulacak, kontenjana 
giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız.” 70 ve üzeri puan 
alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle sözlü 
sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç 
bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır. 

18- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav soru ve cevap 
anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanmasından itibaren en geç 14 Mayıs 
2019 tarihine kadar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr 
internet adresinden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 12 Haziran 2019 tarihine kadar Adalet 
Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası 
şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20,00.-TL (Yirmi Türk 
Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile 
yapacaklardır. 

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, 
imzası, adres bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar 
dikkate alınmayacaktır. 

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da 
sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İtirazlar Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından incelenecek ve sonuçları Bakanlığımızca ilgililere 
bildirilecektir. 

19- Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup, sözlü sınavın yeri ve zamanı 
Bakanlığımız internet adresinden bildirilecektir. 

20- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihaî başarı 
listesindeki sıraya göre kur’a ile yapılacaktır. 

21- Kur’a günü ve yeri Bakanlığımız internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. 
Duyurulur. 987/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ilgili maddeleri uyarınca aşağıda 
belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölümü/ 
Programı 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı Nitelik 

ALES- YDS 
Eşdeğeri 

Puanı 

Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

Öğr. Gör. 1 

İç Mimarlık Lisans 
mezunu olmak, İç 
Mimarlık alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapmış 
olmak, Temel Tasarım ve 
Erişebilirlilik alanında 
çalımalar yapmış olmak, 
ALES’ ten en az 70 puan 
almış olmak. Yabancı Dil 
şartını karşılıyor olmak. 

ALES:70 

Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık 

Fakültesi 
Mimarlık Öğr. Gör. 1 

Mimarlık Lisans mezunu 
olmak, Mimari Tasarım 
alanında Tezli Yüksek 
Lisans yapmış olmak, 
Mimari Tasarım alanında 
Doktora yapıyor olmak, 
Kent İmgesi alanında 
çalışmalar yapmış olmak, 
ALES’ ten en az 70 puan 
almış olmak. Yabancı Dil 
şartını karşılıyor olmak. 

ALES:70 

Hukuk 
Fakültesi 

Hukuk Arş. Gör. 3 

Hukuk Fakültesi mezunu 
olmak, Kamu Hukuku 
veya Özel Hukuk alanında 
Yüksek Lisans yapmış 
veya yapıyor olmak. 

ALES:70 
YDS/Dengi:50 

 
İLAN TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 30.01.2019 
Son Başvuru Tarihi : 13.02.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi : 15.02.2019 
Sınav Giriş Tarihi : 18.02.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi : 20.02.2019  
İSTENEN EVRAKLAR 
1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 
2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş 
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploma ve Not Belgeleri 

Fotokopileri) 
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5. ALES Belgesinin Fotokopisi 
6. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri 
7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e- devletten alınabilir.) 
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 

(Bakaya durumda olmamak) 
9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile 

gönderilmesi gerekmektedir.)( Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan 
edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.) 

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen 
veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve 
süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 
yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr 

adresinde yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların Web sitesinde belirtilen ilan detaylarını ve 
başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir.  

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 
İlkbahar Sok. No: 1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 887/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
öğretim elemanı alınacaktır. 

 
FAKÜLTE BÖLÜM KADRO ADEDİ NİTELİK 

Hukuk 
Fakültesi Hukuk Prof. Dr. 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 
Anayasa Hukuku dalında Yüksek 
Lisans, Doktora ve Profesör olarak 
uzman olmak, Özgürlükler Hukuku 
Anayasa Yargısı ve Siyasi Partiler 
Hukukunda uzman olmak. 

Hukuk 
Fakültesi Hukuk Prof. Dr. 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 
Deniz Ticaret Hukuku dalında 
Yüksek Lisans, Doktora unvanlı 
olmak ve Deniz Hukuku dalında en 
az doçent unvanı olmak, Sigorta 
Hukuku, Deniz Taşımacılık Hukuku 
ve Hava ve Uzay Hukuku dalında 
uzman olmak. 

Hukuk 
Fakültesi Hukuk Prof. Dr. 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 
Kamu Hukuku alanında Doktora, 
Doçentlik ve Profesörlük çalışmaları 
yapmış olmak. Genel Kamu 
Hukuku, Uluslararası Mahkemelerde 
Uzmanlık, İnsan Hakları Hukuku, 
Bireysel Başvuru Hakkı ve Yolları, 
Uluslararası Antlaşmalar, Kamusal 
Uluslararası Hukuk, Devletler 
Umumi Hukuku alanlarında uzman 
olmak. 
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Hukuk 
Fakültesi 

Hukuk Prof. Dr. 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 
Yüksek Lisans ve Doktorasını Özel 
Hukuk alanında yapmış olmak. 
Medeni Hukuk, Şahsın Hukuku, 
Borçlar Hukuku (genel ve özel), 
Eşya Hukuku, Miras Hukuku 
alanlarında uzman olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Hukuk Prof. Dr. 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 
Devletler Umumi Hukuku dalında 
Doktora, Doçentlik ve Profesörlük 
çalışmaları yapmış olmak. Devletler 
Umumi Hukuku ve İnsan Hakları 
Mahkemesi ve Uluslararası İlişkiler 
konusunda uzman olmak 

Hukuk 
Fakültesi 

Hukuk 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu 
olmak, Türkiye Tarihi ve Hukuk 
Tarihi, İnkılap Tarihi konularında 
uzman olmak ve bu konularda 
yayınları bulunmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi 
Görüntüleme 

Teknikleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktorasını Nükleer Fizik alanında 
tamamlamış olmak ve Proton Terapi 
ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış 
olmak. 

 
Adayların; 
1. Özgeçmiş(YÖK Formatında) 
2. 2 Adet Fotoğraf 
3. Nüfus Cüzdan Sureti 
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca 
araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesörler için 6 takım, 
Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim 
Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (30.01.2019-13.02.2019) 
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

5. KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 
İlişkin Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 13/02/2019) 
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr 

adresinde yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların Web sitesinde belirtilen ilan detaylarını ve 
başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir. 887/2/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 973/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 974/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 26.10.2018-313 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO     : 26.10.2018-10372 ADANA 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Azizli Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Kurulumuzun  
27.02.2009  gün ve 4705 sayılı kararı ile 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 
Bakırtepe Örenyeri ve Nekropol Alanı sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Bölge 
Kurulu Müdürlüğünün 23.10.2018 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Azizli Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Kurulumuzun  
27.02.2009  gün ve 4705 sayılı kararı ile 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 
Bakırtepe Örenyeri ve Nekropol Alanı için sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına esas 
kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik harita üzerinde belirlenen sit 
alanı sınırları ve koordinatlarının uygun olduğuna, 129 ada 1 nolu parsele ‘’ 1.derece arkeolojik 
sit alanıdır’’ şerhi, 131 ada 7 nolu parsele ‘’1. ve 3. derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi 
verilmesinin ilgili Tapu Müdürlüğünden istenmesine karar verildi. 
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 835/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 913/1-1 



30 Ocak 2019 – Sayı : 30671 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 30 Ocak 2019 – Sayı : 30671 

 

 
 914/1-1 



30 Ocak 2019 – Sayı : 30671 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 30 Ocak 2019 – Sayı : 30671 

 

 
 938/1-1 



30 Ocak 2019 – Sayı : 30671 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7160 “Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret

Anlaşması”na Ait Protokol I’in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli

“Protokol I”, Anlaşmanın “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari

İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 17 Ocak 2017

Tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya Eklenen

Hizmet Ticareti Hakkında 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol III”ün

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve

Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan

Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun

7162 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun

7163 Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 681)

–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan

İşçilere 2019 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 682)

YÖNETMELİKLER

–– Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik

–– Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik

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
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