
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 376. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRE,  ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONELİ 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre, Şe-

hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö-

netmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen özel

bilgisayar kurslarından veyahut üniversitelerce düzenlenen en az altmış saatlik bilgisayar kurs-

larından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında

en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Mart 2023
CUMARTESİ
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME 
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde,  aynı bendin
(3) numaralı  alt bendinde yer alan “Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesi ile” ibaresi
“Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde” şeklinde, aynı bendin (4) numaralı  alt
bendinde yer alan “(C)” ibaresi “(D)” şeklinde değiştirilmiştir.

“2) Uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinisti veya üstü ehliyetler-
den birisine sahip olup denizcilik alanında bir yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi
olarak mesleğinde en az bir yıl çalıştığını görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir
ıslak imzalı evrak ile belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az üç yıl hiz-
meti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve belgelendirmesine yönelik düzenlenen
eğitim programlarına katılıp başarılı olmak,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/2/2021 tarihli ve 31408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Başkanlık bünyesinde Ar-Ge” ibaresinden
sonra gelmek üzere “faaliyetlerinin geliştirilmesi, yürütülmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve
sonuçlarının uygulamaya aktarılması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) nu-
maralı alt bendinde yer alan “mezun olmak veya bu” ibaresinden sonra gelmek üzere
“fakülte/bölümler haricindeki en az dört yıllık lisans eğitimi veren diğer yükseköğretim ku-
rumlarından mezun olmakla birlikte bu alt bentte sayılan fakülte veya” ibaresi eklenmiş, aynı
bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan “(1) numaralı alt bentte sayılan fakülte veya bölüm-
lerden birinde doktora derecesine sahip olmak veya bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans
derecesine sahip olup” ibaresi “(1) numaralı alt bentte sayılan fakülte veya bölümlerden birin-
den mezun olmakla birlikte bunlardan birinde doktora derecesine sahip olmak veya (1) numaralı
alt bentte sayılan fakülte veya bölümlerden birinden mezun ve bunlardan birinde tezli yüksek
lisans derecesine sahip olmakla birlikte yükseköğretim gördükten sonra kamuda ve/veya özel
sektörde” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “destek hizmetleri,” iba-
resinden sonra gelmek üzere “proje ve inşaat,” ibaresi eklenmiş, (f) bendinin (1) numaralı alt
bendinde yer alan “tamamlamamış” ibaresi “doldurmamış” şeklinde ve aynı bendin (4) numa-
ralı alt bendinde yer alan “bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup
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alanında en az beş yıl hizmeti bulunmak” ibaresi “bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans
derecesine sahip olmakla birlikte yükseköğretim gördükten sonra kamuda ve/veya özel sektörde
alanında en az üç yıl hizmeti bulunmak” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (k) bendinde yer
alan “eczacı,” ve “eczacılık,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, (ö) bendinde yer alan “en az B
sınıfı” ibaresi “en az üç yıl önce alınmış en az B sınıfı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşa-
ğıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“p) Eczacı pozisyonunda istihdam edilecekler için; eczacılık fakültesinden mezun ol-
mak.

r) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için; en az lise me-
zunu olmak ve 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda be-
lirtilen şartları taşımak.

s) Destek personeli pozisyonunda istihdam edilecekler için; en az lise mezunu olmak.”
“(3) Giriş sınavına tabi personel için sınav başvurularının lise, ön lisans, lisans ve li-

sansüstü eğitim düzeylerinden yalnız biri ya da bir kısmından yapılması şartı aranabilir.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mali hiz-

metler uzman yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, eczacı” ibaresi eklenmiş, aynı
maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna
göre teselsül ettirilmiş ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “Giriş” ibaresi “Üçüncü ve dör-
düncü fıkralarda belirtilenler haricindeki giriş” şeklinde değiştirilmiştir.

“(4) Eczacı pozisyonlarında personel istihdamı, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesine göre yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle ek-
lenmiştir. 
“Belgeleri tamam olan ve istihdama engel durumu olmadığı anlaşılanlardan, kendilerine yapı-
lacak bildirimi izleyen en geç on beş gün içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde sözleşme
imzalamayanlar göreve başlatılmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki ayda
bir” ibaresi “altıncı ayın sonunda” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “nihai değer-
lendirme altıncı ayın sonunda yapılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürür-
lükten kaldırılmış, (e) bendinde yer alan “eczacı,” ve “eczacılık,” ibareleri ile ikinci fıkrasında
yer alan “Kurum tarafından gerçekleştirilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yazılı sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi protokolle belirlenecek esaslara göre
ÖSYM’ye, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kamu
personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet si-
tesindeki “E-Uygulama” modülünün” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kamu personeli
bilgi sisteminin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma

Kurumu Başkanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 

7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 
(SERİ NO: 2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu
maddesinin yirmi birinci, yirmi ikinci, yirmi beşinci ve yirmi altıncı fıkralarının uygulamasına
dair usul ve esasları düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerler: Adana, Adıya-

man, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şan-
lıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesini,

b) Depremden etkilenenler: Kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasından;
- Yerleşim yeri 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bulu-

nanları, 
- Yerleşim yeri mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bulunmamakla birlikte geçici ola-

rak herhangi bir sebeple bu yerlerde bulunanları, 
- Deprem nedeniyle; hayatını kaybedenler, yaralananlar ve tedavi görenleri,
- Deprem nedeniyle mal varlığı zarar görenleri, 
- Deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerden diğer yerlere taşınanları,
c) Yerleşim yeri: Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu, diğer bir ifade ile ika-

metgah adresinin bulunduğu yeri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Depremden Etkilenen Hizmet Erbabına Yapılan Ayni ve Nakdi Yardımlarda 

Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnası
Yasal düzenleme
MADDE 3- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasında;
“(21) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep
hali ilan edilen yerlerde;

a) Depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, iş-
verenler tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mevcut ücret,
prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutarı 50.000
Türk lirasını geçmeyen nakdi yardımlar 5510 sayılı Kanuna göre prime esas kazanca dâhil
edilmez, bu yardımlar üzerinden 193 sayılı Kanun uyarınca gelir vergisi ve 1/7/1964 tarihli ve
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisi alınmaz.

…” hükmü yer almaktadır.
Ücret sayılan ödemeler
MADDE 4- (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci mad-

desinde ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen
para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış ve üc-
retin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat,
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huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir
ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edil-
miş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, hizmet erbabına
ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler
ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendirilmektedir.

İstisnanın kapsamı ve şartları
MADDE 5- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasının (a)

bendi uyarınca; işverenler tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâ-
hil), 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve
Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında mücbir
sebep hali ilan edilen yerlerde, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet er-
babına, mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımların
tamamı ile toplam tutarı 50.000 Türk lirasını geçmeyen nakdi yardımlar gelir vergisi ve damga
vergisinden istisna edilmiştir.

(2) İşverenler tarafından hizmet erbabına bu şekilde yapılan ve ücret olarak kabul edilen
ayni ve nakdi yardımların istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu ayni ve
nakdi yardımların;

a) 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) yapılması,
b) Hizmet erbabının kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasının depremden etkilenmiş

olması,
c) Nakdi yardım tutarının toplamda 50.000 Türk lirasını aşmaması, 
ç) Hizmet erbabının mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapıl-

ması,
şarttır.
(3) Ayni yardımlarda, ayni yardımın mahiyetine ve tutarına ilişkin bir sınırlama bulun-

mamaktadır. Nakdi yardımların toplam tutarının 50.000 Türk lirasını aşması durumunda, aşan
tutar ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır. 

(4) Hizmet erbabına yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımın istisna kapsamında değer-
lendirilebilmesi için hizmet erbabının kendisinin, eşinin, çocuğunun, anne veya babasının dep-
remden etkilenmesi yeterli olup deprem bölgesinde yerleşim yerinin bulunması şartı aranma-
yacaktır.

(5) Hizmet erbabının mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan
ayni ve nakdi yardımlara ilişkin ödemeler, ücret bordrosunda gösterilecek ancak bu ödemelerin
istisna kapsamına giren kısmı vergi matrahına dahil edilmeyecektir. 

(6) Hizmet erbabına yapılan ayni ve/veya nakdi yardım ödemelerinin hizmet erbabının;
mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekmekte olup mevcut ücretinde bir artış olmaksızın
bu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

(7) Hizmet erbabına; kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası için yapılan yardımlar
istisna kapsamında olup bunların dışında depremden etkilenen diğer gerçek kişilere yapılan
ayni ve nakdi yardımların bu istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

(8) Depremlerde veya bu depremlerdeki yaralanmalara bağlı olarak daha sonraki bir
tarihte vefat eden hizmet erbabının eş, çocuk, anne ve babasına işverenler tarafından yapılan
yardımlar, ücret sayılmamakta ve gelir vergisi ile damga vergisinin konusuna girmemektedir. 

(9) 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde yerleşim yeri bulunan
hizmet erbabının kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası için yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların ücret bordrosunda gösterilmesi yeterli olup ayrıca bir belge aranmayacaktır. 
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(10) Hizmet erbabının kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasının yerleşim yerinin
mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde olmadığı durumlarda ise bunların depremden etkilendi-
ğinin; geçici olarak herhangi bir sebeple bu yerlerde bulunduğuna ilişkin tespitler, ulaşım ka-
yıtları, hastane kayıtları, hasar tespit raporları ve benzeri belgelerle tevsik edilmesi ve bu bel-
gelerin ücret bordrosunun eki olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.  

Örnek 1: Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren işveren (A), bu ildeki kendisine ait iş-
yerinde çalışan depremden etkilenen hizmet erbabının her birine mevcut ücretlerine ilave olarak
20/2/2023 tarihinde 20.000 TL nakdi yardım yapmıştır. 

İşveren (A)’nın yanında çalışan hizmet erbabının her birine yapmış olduğu 20.000
TL’lik nakdi yardımın tamamı gelir vergisi ve damga vergisinden istisna edilecektir.

Örnek 2: İstanbul’da faaliyet gösteren işveren (B), mücbir sebep hali ilan edilen yer-
lerdeki şubelerinde çalışan hizmet erbabının her birine mevcut ücretlerine ilave olarak
10/3/2023 tarihinde 30.000 TL nakdi yardım yapmıştır. 

İşveren (B)’nin şubelerinde çalışan hizmet erbabının her birine yapmış olduğu 30.000
TL’lik nakdi yardımın tamamı gelir vergisi ve damga vergisinden istisna edilecektir.

Örnek 3: Hizmet erbabı (C)’nin eşi ve çocuğu Kahramanmaraş’ta meydana gelen dep-
remde yaralanmıştır. Hizmet erbabı (C)’ye işvereni tarafından 15/2/2023 tarihinde mevcut üc-
retine ilave olarak 50.000 TL nakdi yardım yapılmıştır. 

Hizmet erbabının ücretine ilave olarak yapılan 50.000 TL nakdi yardımın tamamı gelir
vergisi ve damga vergisinden istisna edilecektir.

Örnek 4: Adıyaman’da çalışan ve 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremde annesi
vefat eden hizmet erbabı (Ç)’ye işvereni tarafından, 15/2/2023 tarihinden itibaren mevcut üc-
retine ilave olarak 15/7/2023 tarihine kadar her ay 10.000 TL nakdi yardım yapılmaktadır.

İşvereni tarafından hizmet erbabı (Ç)’ye yapılacak toplam 60.000 TL nakdi yardım tu-
tarının 50.000 TL’lik kısmı ilgili olduğu aylar itibarıyla istisna kapsamında değerlendirilecek
olup söz konusu nakdi yardımın 15/7/2023 tarihinde yapılan 10.000 TL tutarındaki kısmı ise
ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

Örnek 5: İstanbul’da faaliyet gösteren işveren (D)’nin yanında çalışan hizmet erbabı
(E)’nin, Malatya’da ikamet eden anne ve babası depremden etkilenmiştir.

İşveren (D) tarafından, anne ve babası depremden etkilenen hizmet erbabı (E)’ye 45.000
TL nakdi yardımda bulunulmuş, ayrıca hizmet erbabı (E)’nin İstanbul’a taşınan anne ve babası
için 100.000 TL değerinde ev eşyası satın alınmış ve kendilerine teslim edilmiştir.

Hizmet erbabının ücretine ilave olarak yapılan 45.000 TL nakdi yardım ile ayni olarak
yapılan 100.000 TL’lik yardımın tamamı gelir vergisi ve damga vergisinden istisna edilecek-
tir.

Örnek 6: Ankara’da faaliyet gösteren işveren (F)’nin yanında çalışan hizmet erbabı
(G)’nin, Hatay’da ikamet eden eşi ve çocuğu depremden etkilenmiştir.

İşveren (F), hizmet erbabı (G)’nin depremden etkilenen eşi ve çocuğunun Ankara’ya
taşınması için 35.000 TL tutarındaki nakliye ücretini karşılamıştır.

İşveren (F) tarafından karşılanan ve 50.000 TL’yi geçmeyen nakliye ücretinin tamamı
gelir vergisi ve damga vergisinden istisna edilecektir.

Örnek 7: Konya’da faaliyet gösteren işveren (H)’nin yanında çalışan hizmet erbabı
(I)’nın, Osmaniye’de ikamet eden anne ve babasının oturdukları ev depremde kullanılamaz
hale gelmiştir.

İşveren (H), hizmet erbabı (I)’nın depremden etkilenen anne ve babasının ikameti için
hizmet erbabı adına Konya İlinde bir ev satın almış ve kendilerine teslim etmiştir.

İşveren (H) tarafından hizmet erbabı (I)’nın depremden etkilenen anne ve babasının
kullanımı için satın alınan evin bedelinin tamamı gelir vergisi ve damga vergisinden istisna
edilecektir.
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Örnek 8: Adana’da faaliyet gösteren işveren (İ), yanında çalışan ve depremde ailesi
ile birlikte oturdukları evleri yıkılan hizmet erbabı (J)’nin ailesi ile beraber ikamet etmeleri
için kiraladıkları konutun aylık 8.000 TL tutarındaki kirasını ödemektedir.

İşveren (İ) tarafından 31/7/2023 tarihine kadar ödenen kira tutarlarının toplamı 50.000
TL’yi aşmamak kaydıyla gelir vergisi ve damga vergisinden istisna olacaktır. Aşan kısım ile
31/7/2023 tarihinden sonra ödenen kira bedelleri ise ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

Örnek 9: İşveren (K) tarafından Hatay’da depremde vefat eden hizmet erbabı (L)’nin
eşi ve çocuklarına 100.000 TL nakdi yardım yapılmıştır. 

İşveren (K) tarafından yapılan yardım, ücret sayılmadığından ve gelir vergisinin konu-
suna girmediğinden, gelir vergisi ve damga vergisine tabi olmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Depremden Etkilenenlerin Bedelsiz Kullanımına Bırakılan Konutlarda 

Emsal Kira Bedeli Esasının Uygulanmaması

Yasal düzenleme
MADDE 6- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasında;
“(21) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep
hali ilan edilen yerlerde;

…
b) 6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri bulunan gerçek kişilerin, ikamet etmeleri ama-

cıyla bedelsiz kullanımına bırakılan konutlara ilişkin olarak 2023 yılı gelirlerine uygulanmak
üzere 193 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde belirtilen emsal kira bedeli esası uygulanmaz.

…” hükmü yer almaktadır.
Emsal kira bedeli esası
MADDE 7- (1) Kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden

düşük olamayacağı, bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira
bedelinin bu mal ve hakların kirası sayılacağı ve emsal kira bedelinin nasıl belirleneceği hu-
susları 193 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır.

(2) Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir
veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse 213 sayılı
Kanuna göre belirlenen vergi değerinin % 5'idir. 

(3) Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadı ile bedelsiz olarak başkalarının
ikametine bırakılması ve binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tah-
sis edilmesi gibi 193 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde sayılan durumlar dışında, konutların
bedelsiz olarak başkasının kullanımına bırakılması halinde emsal kira bedeli esası uygulan-
makta ve bu esasa göre hesaplanan tutarın 193 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan is-
tisna tutarını aşması durumunda da yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerek-
mektedir.

Depremden etkilenenlerin bedelsiz kullanımına bırakılan konutlarda emsal kira
bedeli esasının uygulanmaması

MADDE 8- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasının (b)
bendi uyarınca; Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye
Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; 6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri
bulunan gerçek kişilerin, ikamet etmeleri amacıyla bedelsiz kullanımına bırakılan konutlara
ilişkin olarak 2023 yılı için emsal kira bedeli esası uygulanmayacaktır. 

(2) Düzenlemeden yararlanılabilmesi için konutların;
a) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde

6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri bulunan gerçek kişilerin ikamet etmeleri amacıyla be-
delsiz olarak kullanımına bırakılması,
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b) Depremden etkilenen gerçek kişilerin ikametine 6/2/2023 tarihinden itibaren tahsis
edilmesi,

gerekmektedir.
(3) Düzenlemeden, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerler

ile diğer yerlerde bulunan konutların ikametgah amacıyla bedelsiz olarak depremden etkile-
nenlerin kullanımına bırakılması durumunda yararlanılabilecektir.

(4) Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Devlet tarafından dep-
remden etkilenenlere yönelik sağlanan barınma, kira, taşınma ve benzeri yardımların alınıyor
olması, düzenlemeden yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.

(5) Düzenleme, yalnızca 2023 takvim yılında bedelsiz kullanıma bırakılan süre için ge-
çerlidir. 

Örnek 1: 6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri Hatay’da bulunan (A)’nın konutu dep-
rem nedeniyle zarar görmüş olup gerçek kişi (B) Ankara’da bulunan ve yılın başından itibaren
boş olan konutunu 1/3/2023 tarihinden itibaren bedelsiz olarak (A)’nın ikametine tahsis etmiştir. 

Bu durumda (A)’nın ikametine bedelsiz tahsis edilen konuta ilişkin olarak 2023 yılı
için emsal kira bedeli esası uygulanmayacak ve (B) tarafından da bu konut için emsal kira be-
deli uygulanmayacağından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi söz konusu olmayacak-
tır.

Örnek 2: 6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri Adıyaman’da bulunan (C)’nin konutu
yaşanan deprem felaketi nedeniyle ağır hasar görmüş olup gayrimenkul sermaye iradı mükellefi
olan (D), Elazığ’da bulunan ve yılın başından itibaren boş olan konutunu 15/3/2023 tarihinden
itibaren bedelsiz olarak (C)’nin ikametine tahsis etmiştir. 

Bu durumda (C)’nin ikametine bedelsiz tahsis edilen konuta ilişkin olarak 2023 yılı
için emsal kira bedeli esası uygulanmayacak ve (D) tarafından da bu konut için emsal kira be-
deli uygulanmayacağından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi söz konusu olmayacak-
tır.

Örnek 3: Serbest meslek erbabı (E), Elazığ’da bulunan ve yılın başından itibaren boş
olan konutunu bedelsiz olarak 6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri Adıyaman’da bulunan
ve depremden etkilenen (F)’nin ikametine 15/4/2023 tarihi itibarıyla tahsis etmiştir. 

Bu durumda (F)’nin ikametine bedelsiz tahsis edilen konuta ilişkin olarak 2023 yılı için
emsal kira bedeli esası uygulanmayacak ve (E) tarafından sadece serbest meslek kazancı nedeni
ile yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecektir.

Örnek 4: Gayrimenkul sermaye iradı mükellefi (G), İstanbul’da bulunan ve 2023 yı-
lında aylık 15.000 TL kira elde ettiği konutunu, 1/4/2023 tarihinde bedelsiz olarak 6/2/2023
tarihi itibarıyla yerleşim yeri Adıyaman’da bulunan ve deprem felaketi nedeniyle İstanbul’a
taşınmış olan (H)’nin ikametine tahsis etmiştir. 

Bu durumda (H)’nin ikametine bedelsiz tahsis edilen konuta ilişkin olarak 1/4/2023 ta-
rihinden itibaren 2023 yılı sonuna kadar bedelsiz olarak kullanıldığı süre için emsal kira bedeli
esası uygulanmayacaktır. Ancak, (G) tarafından bu konuta ilişkin Ocak ila Mart 2023 aylarında
elde edilen kira geliri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecektir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Depremde Vefat Edenlerin Mirasçılarına Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, 

Yardım Sandıkları ile Sigorta ve Emeklilik Şirketleri Tarafından ve Bireysel 
Emeklilik Sisteminden Yapılan Ödemeler

Yasal düzenleme
MADDE 9- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasında; 
“(21) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep
hali ilan edilen yerlerde;

…
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c) Depremlerde veya bu depremlerdeki yaralanmalara bağlı olarak daha sonraki tarih-
lerde vefat edenlerin mirasçılarına, tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile
sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ve bireysel emeklilik sisteminden, 6/2/2023 tarihinden
itibaren yapılan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının  (15) ve (16) nu-
maralı bentlerinde sayılan menkul sermaye iradı kapsamındaki ödemeler üzerinden gelir vergisi
tevkifatı yapılmaz.

…” hükmü yer almaktadır.
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik

şirketleri tarafından ve bireysel emeklilik sisteminden yapılan ödemelerde tevkifat
uygulaması 

MADDE 10- (1) Bireysel emeklilik sisteminden elde edilen gelirler ile benzeri nite-
likteki birikimli şahıs sigortaları kapsamında elde edilen gelirler, 193 sayılı Kanunun 75 inci
maddesinde menkul sermaye iradı olarak tanımlanmıştır. 

(2) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca, tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları,
yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından Kanunun 75 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin;

a) (a) alt bendi kapsamında on yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara
ödenen irat tutarları, 

b) (b) alt bendi kapsamında on yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat,
maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları,

üzerinden 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen
oranlarda  gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır.

(3) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca bireysel emeklilik sisteminden Ka-
nunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin;

a) (a) alt bendi kapsamında on yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu
süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı,

b) (b) alt bendi kapsamında on yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik
hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içer-
diği irat tutarı,

c) (c) alt bendi kapsamında da emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, ma-
luliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı, 

üzerinden 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen
oranlarda  gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır.

(4) Tevkifat, söz konusu menkul sermaye iratları için nihai vergi niteliğinde olup 193
sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre bu gelirler için yıllık beyanname verilmemekte, diğer
gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmemektedir.

Deprem nedeniyle vefat edenlerin mirasçılarına yapılan ödemelerde tevkifat
uygulaması 

MADDE 11- (1) Depremlerde veya bu depremlerdeki yaralanmalara bağlı olarak daha
sonraki tarihlerde vefat edenlerin mirasçılarına, tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım
sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ve bireysel emeklilik sisteminden 193
sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendi ve
(16) numaralı bendinin (c) alt bendi kapsamında yapılan ödemeler üzerinden Kanunun 94 üncü
maddesi kapsamında gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

(2) Söz konusu uygulama 6/2/2023 tarihinden itibaren yapılan ödemeler için geçerli
olacaktır.

(3) Tevkifat kapsamı dışında olan bu ödemeler için yıllık beyanname verilmeyecek, di-
ğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.
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Örnek 1: Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle vefat eden
(A)’nın 1/10/2016 tarihinde akdetmiş olduğu bireysel emeklilik sözleşmesi bulunmaktadır.
(A)’nın depremden dolayı vefat etmesi nedeniyle, mirasçı (B)’ye bireysel emeklilik sisteminden
ödenen 50.000 TL irat tutarı üzerinden ilgili şirket tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılmaya-
caktır. Mirasçı (B) tarafından da elde edilen bu gelir için yıllık gelir vergisi beyannamesi ve-
rilmeyecektir.

Örnek 2: 1/2/2013 tarihinde akdedilmiş hayat sigortası poliçesi bulunan (C) deprem
nedeniyle yaralanmış ve hastanede vefat etmiştir. Vefat sonrası (C)’nin mirasçılarına ödenen
80.000 TL irat tutarı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Mirasçılar tarafından da
bu gelirler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Veraset ve İntikal Vergisi İstisnası

Yasal düzenleme
MADDE 12- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasında;
“(21) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep
hali ilan edilen yerlerde;

…
ç) Depremlerde veya bu depremlerdeki yaralanmalara bağlı olarak daha sonraki tarih-

lerde vefat edenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallar ile vefat eden hizmet er-
babının eş, çocuk, anne ve babasına işverenler tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri ara-
sında (bu tarihler dâhil) yapılan yardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. Bu inti-
kaller nedeniyle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmez, ilişik kesme belgesi aranmaz.

…” hükmü yer almaktadır.
İstisnanın kapsamı ve şartları
MADDE 13- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasının (ç)

bendi ile 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir
sebep hali ilan edilen yerlerde, depremler nedeniyle veya bu depremlerdeki yaralanmalara bağlı
olarak sonradan vefat edenlerden veraset yolu ile intikal eden mallar ile bu şekilde vefat eden
hizmet erbabının eş, çocuk, anne ve babasına işverenleri tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 ta-
rihleri arasında (bu tarihler dâhil) yapılan yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisna edil-
miştir.

(2) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 2 nci maddesine göre mal tabiri,
mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hak
ve alacakları ifade etmektedir.

(3) Buna göre, söz konusu depremlerde veya bu depremlerdeki yaralanmalara bağlı
olarak sonradan,

- Vefat edenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallar,
- Vefat eden hizmet erbabının eş, çocuk, anne ve babasına, hizmet erbabının işvereni

tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) yapılan yardımlar
dolayısıyla veraset ve intikal vergisi aranılmayacaktır. Ayrıca bu intikallere ilişkin olarak

veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecek ve yapılacak işlemlerde ilgili kurumlar
tarafından ilişik kesme belgesi aranılmayacaktır.

(4) İstisnanın uygulanabilmesi açısından murisin, mirasçıların, hizmet erbabı ile hizmet
erbabının eş, çocuk, anne ve babasının deprem bölgesinde ikamet etme şartı bulunmamakta
olup, ikametgahları nerede olursa olsun ölümün depremlerde veya depremlerdeki yaralanmalara
bağlı olarak sonradan meydana gelmesi istisna uygulaması için yeterli olacaktır.
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(5) Mükelleflerin, ölümün depremden kaynaklanan nedenlere bağlı olduğuna dair ilgili
kurumlardan alacakları rapor veya tevsik edici bir belge ile birlikte intikal eden malların ken-
dilerine verilmesi/adlarına tescil edilmesi ya da devir ve ferağı talebiyle ilgili kurumlara baş-
vurmaları durumunda veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesi aranılmayacaktır. Kanunun
yayımı tarihinden önce bu depremler nedeniyle meydana gelen ölümler için, tutulan resmî ka-
yıtlar esas alınacaktır.

(6) Diğer taraftan, belirtilen tarihte meydana gelen depremler nedeniyle veya depreme
bağlı olarak sonradan vefat edenlerden veraset yoluyla intikal eden mallar ya da bu şekilde
vefat eden hizmet erbabının eş, çocuk, anne ve babasına yapılan yardımlarla ilgili olarak bu
Kanunun yayımı tarihinden önce beyanname vermek suretiyle adlarına veraset ve intikal vergisi
tahakkuk ettirilenlerin talep etmeleri halinde, tahakkuk eden vergiler tahakkuktan terkin edi-
lecek, ödenmiş olan vergiler ise iade edilecektir. Ayrıca, mükelleflerce beyanname verilmemiş
olması nedeniyle 7338 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince ilgili kurumlarca kesilerek
vergi dairesine yatırılan tutarlar da mükelleflerin talebine istinaden iade edilecektir.

Örnek 1: Hatay’da ikamet eden (A), 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana
gelen depremler nedeniyle hayatını kaybetmiştir. (A)’nın sahibi olduğu 2 adet daire, 1 adet
arsa, 1 adet otomobil ile bankadaki paranın mirasçılarına intikali veraset ve intikal vergisinden
istisna tutulacaktır.

Mirasçılar, (A)’dan intikal eden mallar nedeniyle veraset ve intikal vergisi beyannamesi
vermeyecek olup, (A)’nın ölümünün 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen
depremlerden kaynaklandığını gösteren ilgili kurumlardan alacakları rapor veya tevsik edici
bir belge ile birlikte para için bankaya, otomobil ve taşınmaz mallar için ilgili tescil kuruluşuna
başvurmaları halinde, paranın kendilerine ödenmesi, otomobil ve taşınmazların kendi adlarına
tescili veya üçüncü kişilere devri işlemlerinde veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesi
aranılmayacaktır.

Örnek 2: Ankara’da ikamet eden hizmet erbabı (B), işvereni tarafından geçici görevli
olarak gönderildiği Adıyaman’da bulunmakta iken 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta mey-
dana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybetmiştir. (B)’nin işvereni, vefat eden çalışanının
eşi ve çocuğunun her birine ayrı ayrı 15/2/2023 tarihinden başlayarak her ayın 15’inde ödenmek
üzere 12 ay boyunca 30.000 TL yardım yapacaktır.

Muris (B)’nin işvereni tarafından eşi ve çocuğuna 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri ara-
sında yapılacak yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisna olacağı için bu yardımlar ne-
deniyle beyanname verilmeyecek ve ilişik kesme belgesi aranılmayacaktır. 31/7/2023 tarihin-
den sonra yapılan yardımlar ise 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkra-
sının (ç) bendi kapsamındaki söz konusu istisnadan yararlanamayacak ve genel hükümler kap-
samında beyana konu edilecektir. Bununla birlikte, nakdi yardım kapsamında eş ve çocuğa
31/7/2023 tarihinden sonra yapılan her bir ödeme için, 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki istisnadan (2023 yılı için 23.387-TL) eş ve çocuğu
ayrı ayrı yararlanabilecek olup, söz konusu istisna tutarını aşan kısım için ise veraset ve intikal
vergisi aranılacaktır.

Örnek 3: 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden (C)’nin
bankada bulunan parası mirasçıları (D) ve (E)’ye intikal etmiş, 7440 sayılı Kanunun yayımı
tarihinden önce (D), kendi payına düşen tutarı veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyan
ederek tahakkuk eden vergiyi ödemiş ve ilişik kesme belgesini alarak bankadaki paranın kendi
miras payına isabet eden kısmını bankadan çekmiştir. (E) ise veraset ve intikal vergisi beyan-
namesi vermeksizin kendi miras payını almak istemiş, bunun üzerine banka tarafından Kanunun
yayımı tarihinden önce 7338 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre %5 tevkifat yapıldıktan
sonra kalan kısmı kendisine verilmiş, kesilen tutar ilgili vergi dairesine yatırılmıştır.
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Depremde hayatını kaybeden (C)’den intikal eden para 7440 sayılı Kanun gereğince
veraset ve intikal vergisinden istisna bulunmakla birlikte, mirasçılarca söz konusu Kanunun
yayımı tarihinden önce verilen beyannameye istinaden ödenen vergi ile beyanname verilmemiş
ve dolayısıyla ilişik kesme belgesi alınmamış olması nedeniyle ilgili banka tarafından kesilerek
vergi dairesine yatırılan vergi, mükelleflerce ölümün depremden kaynaklanan nedenlere bağlı
olduğuna dair ilgili kurumlardan alacakları rapor veya tevsik edici bir belge ile birlikte öde-
menin yapıldığı vergi dairesine başvurulması durumunda iade edilecektir. 

ALTINCI BÖLÜM
Mükelleflerin Tutulması Zorunlu Defterleri ile Kullanmak Mecburiyetinde 

Bulunduğu Belgelerinin Depremlerde Zayi Olması
Yasal düzenleme
MADDE 14- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi ikinci fıkrasında aşa-

ğıdaki düzenleme yapılmıştır.
“(22) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ve 213 sayılı Kanuna

göre tutulması ve tasdiki zorunlu defterleri ile kullanmak mecburiyetinde bulunduğu belgeleri
6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle zayi olan mü-
kellefler, durumu öğrendiği tarihten itibaren 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yetkili
mahkemeden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Mahkeme bu talebi ivedilikle görüşür
ve gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir. Ancak bu yerlerde bulunan mükel-
lefin il veya ilçe idare kurullarından defter ve belgelerinin zayi olduğuna ilişkin olarak alacağı
belge de yetkili mahkemeden alınmış belge hükmündedir. Böyle bir belge almamış olan mü-
kellef, defterlerini ve belgelerini ibrazdan kaçınmış sayılır. Defter veya belgelerinin iş yerinde
veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetkili meslek mensubunun faaliyetlerini yürüttüğü yerde
zayi olduğunu beyan eden mükellef, ilgili mahkemeye veya il/ilçe idare kuruluna başvurduğunu
gösteren belge ile yeni defterlerin açılış onayını notere yaptırabilir. Şu kadar ki ilgili mahkeme
veya kurullarca defter ve belgelerin zayi olmadığına karar verilmesi halinde mükellef, defter
ve belgelerini ibrazdan kaçınmış sayılır. Bu fıkra kapsamında yapılan yeni defterlerin tasdiki
işleminden 492 sayılı Kanun hükümlerine göre noter harcı, 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı
Noterlik Kanununa göre her ne adla olursa olsun noterlik ücreti alınmaz. 6102 sayılı Kanun ve
213 sayılı Kanun kapsamında tutulması ve tasdiki zorunlu olup elektronik ortamda tutulan def-
terlerden, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından muhafaza edilen ya da muhafaza edilmek
üzere anılan Bakanlığa elektronik ortamda iletilen defterler bakımından bu madde hükümleri
uygulanmaz. Mükelleflerin talebine istinaden bu defterlerin teslimine ilişkin usul ve esaslar,
Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

Defter ve belgeleri depremler nedeniyle zayi olan mükelleflerin yapacakları işlemler
MADDE 15- (1) Yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi tabii afet nedeniyle defter

ve belgeleri zayi olan mükelleflerin, durumu 6102 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin yedinci
fıkrası uyarınca yetkili mahkeme kararı ile belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu hükmün
uygulanmasıyla ilgili olarak 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi ikinci fıkrası uya-
rınca 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremlerde;

a) 6102 sayılı Kanuna ve 213 sayılı Kanuna göre tutulması ve tasdiki zorunlu defterleri
ile kullanmak mecburiyetinde bulunduğu belgelerini kaybeden mükellefler, durumu öğrendik-
leri tarihten itibaren 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yetkili mahkemeden kendilerine
bu durumu tespit eden bir belge verilmesini isteyebileceklerdir. Böyle bir belge almamış olan
mükellef, defterlerini ve belgelerini ibrazdan kaçınmış sayılacaktır.

b) Tabii afete uğrayan yerlerde bulunan mükellefler, defter ve belgelerinin zayi oldu-
ğuna ilişkin belgeyi dilerlerse il veya ilçe idare kurullarından da alabileceklerdir. Bu şekilde
alınan belgeler de yetkili mahkemeden alınmış belge sayılacaktır.
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(2) Defterlerinin işyerinde veya 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yetkili meslek mensubunun faa-
liyetlerini yürüttüğü yerde zayi olduğunu beyan eden mükellef, ilgili mahkemeye veya il/ilçe
idare kuruluna başvurduğunu gösteren belge ile yeni defterlerin açılış onayını/tasdikini notere
yaptırabilecektir.

(3) Deprem nedeniyle defterleri zayi olan mükellefler, söz konusu defterlerini kullan-
maya başlamadan önce ve her halükarda mücbir sebebin sona erdiği tarihten itibaren en geç
15 gün içinde yeni defter tasdik ettirerek bu defterleri tutacaklardır.

(4) Bu kapsamda yapılan yeni defterlerin tasdiki işleminden, 492 sayılı Harçlar Kanu-
nuna bağlı (2) sayılı tarife hükümlerine göre noter harcı, 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı No-
terlik Kanununa göre her ne adla olursa olsun noterlik ücreti alınmayacaktır.

Elektronik ortamda tutulan defterleri depremler nedeniyle zayi olan mükelleflerin
yapacakları işlemler

MADDE 16- (1) 213 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Kanun kapsamında tutulması ve tas-
diki zorunlu olup elektronik ortamda tutulan defterlerden, Hazine ve Maliye Bakanlığı tara-
fından muhafaza edilen ya da muhafaza edilmek üzere anılan Bakanlığa elektronik ortamda
iletilen defterler bakımından 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi ikinci fıkrası ve
bu Tebliğin 15 inci maddesi hükümleri uygulanmayacak, söz konusu defterler için bu maddede
yer alan açıklamalar uyarınca işlem yapılacaktır.

(2) 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No:486)’nde uygulama usul ve esasları belirlenen ve kayıtların elektronik
ortamda tutulmasına, defterlerin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve
saklanmasına imkân veren Defter-Beyan Sistemini (Sistem) serbest meslek erbapları (serbest
meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar dâhil) 1/1/2018, iş-
letme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile noterler ve noterlik görevini ifa ile mü-
kellef olanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren kullanmaktadır.

Mezkûr Genel Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında, işletme defteri, çiftçi işletme def-
teri, serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri ile damga vergisi defteri Sistem bünye-
sinde elektronik ortamda tutulmakta olup, söz konusu Genel Tebliğin 10 uncu maddesi uyarınca
Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü 213 sayılı Kanunda be-
lirtilen muhafaza süresi boyunca Gelir İdaresi Başkanlığına, yetkili makamlara ibraz yüküm-
lülüğü ise mükellefe aittir.

Serbest meslek erbaplarının (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esa-
sına göre defter tutanlar dâhil) 2018 ve sonraki yıllara, işletme hesabı esasına göre defter tutan
mükellefler ile noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların ise 2019 ve sonraki yıllara
ait olup Sisteme kaydedilen kayıt ve defterleri Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer al-
makta olup, bu mükelleflerden depremden etkilenenlere ilişkin olarak Sistemde elektronik or-
tamda tutulan kayıtlar ile defterlere bahse konu Genel Tebliğin 13 üncü maddesinde yer alan
açıklamalar çerçevesinde ulaşılabilecektir. 

Mezkûr Genel Tebliğin 10 uncu maddesi uyarınca, söz konusu mükelleflerin bağlı ol-
dukları vergi dairesinden onaylı olarak alınmayan defter ve kayıtların hukuki geçerliği bulun-
madığından, bu mükellefler, yetkili makamlara ibraz edilmek üzere Sistemi kullanmaya baş-
ladıkları yıl ve sonrasına ait Sistemde elektronik ortamda tutulan kayıtlar ile defterlerin onaylı
kâğıt ortamındaki hallerini bağlı oldukları vergi dairesinden talep ederek temin edebilecekler-
dir.

(3) 213 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerin
elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar
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13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği
(Sıra No:1) ile belirlenmiş olup, yevmiye defteri ile defteri kebir söz konusu usul ve esaslar
çerçevesinde elektronik ortamda oluşturulmakta, kaydedilmekte ve muhafaza edilmektedir.

Mezkûr Genel Tebliğin;
- “4.3.3.” numaralı kısmında, “e-Defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayına ait

beratın alınması açılış onayı, son ayına ait beratın alınması kapanış onayı, diğer aylara ait be-
ratların alınması ise ilgili aylara ait defterlerin noter onayı yerine geçer.”,

- “4.4.1.” numaralı kısmının (e) bendinde, “e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat
dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama
hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegra-
törlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihin-
den itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.”,

- “7.1.” numaralı kısmında, “e-Defter tutanlar, Vergi Usul Kanununda belirtilen “Mücbir
Sebep” halleri nedeniyle e-Defter veya beratlarına ait kayıtlarının bozulması, silinmesi, zarar
görmesi veya işlem görememesi ve e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza edildiği e-Defter
saklama hizmeti veren özel entegratör kuruluşlardan veya Başkanlıktan ikincil örneklerinin te-
min edilemediği hallerde, söz konusu durumların öğrenilmesinden itibaren tevsik edici bilgi
ve belgeleri ile birlikte 15 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yetkili mahkemesine baş-
vurarak kendisine bir zayi belgesi verilmesini istemelidir. Mahkemeden zayi belgesinin temin
edilmesini müteakip, zayi belgesi ile birlikte durumun Başkanlığa yazılı olarak bildirilmesi ve
Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgelerin (talep edilecek bilgi ve belgeler e-Defter
Uygulama Kılavuzunda açıklanır) ibraz edilmesi halinde, mükelleflerin zayi olan e-Defter ka-
yıtlarının yeniden oluşturulması ve bunlara ait yeni oluşturulan e-Defter ve berat dosyalarının
e-Defter uygulaması aracılığı ile Başkanlık sistemine yeniden yüklenmesi için Başkanlık tara-
fından yazılı izin verilir.”

ifadelerine yer verilmiştir.
e-Defter uygulamasına dahil olup 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi ikinci

fıkrası uyarınca 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremlerde e-Defter (yevmiye defteri ve defteri
kebir) dosyaları zayi olan mükelleflerden 2020/Ocak ila 2023/Ocak aylarına (bu aylar dâhil)
ilişkin e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını muhafaza
edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerine iletenler, söz konusu e-Defter
dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, zayi belgesi aranmaksızın, www.edefter.gov.tr
adresinde yayımlanan e-Defter Uygulama Kılavuzunda açıklanan usullere uygun olarak e-Def-
ter uygulaması üzerinden 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) indirebileceklerdir.

e-Defter uygulamasına dahil olup 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi ikinci
fıkrası uyarınca 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremlerde e-Defter (yevmiye defteri ve defteri
kebir) dosyaları zayi olan mükellefler, e-Defter uygulamasına dahil oldukları hesap döneminin
ilk ayı ila 2019/Aralık ayına (bu aylar dâhil) ve 2020/Ocak ila 2023/Ocak aylarına (bu aylar
dâhil) ait olan ancak mezkur Genel Tebliğin “4.4.1.” numaralı kısmının (e) bendi kapsamında
muhafaza edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerine iletilmeyen aylara
ait e-Defter dosyalarına ilişkin olarak, durumu öğrendikleri tarihten itibaren 31/7/2023 tarihine
kadar (bu tarih dâhil) yetkili mahkemeden kendilerine bu durumu tespit eden bir belge veril-
mesini isteyebileceklerdir. Böyle bir belge almamış olan mükellef, defterlerini ibrazdan kaçın-
mış sayılacaktır. Söz konusu mükellefler, bahse konu e-Defter dosyalarının zayi olduğuna iliş-
kin belgeyi dilerlerse il veya ilçe idare kurullarından da alabileceklerdir. Bu şekilde alınan bel-
geler de yetkili mahkemeden alınmış belge sayılacaktır.
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Zayi belgesinin temin edilmesini müteakip, zayi belgesi ile birlikte durumun Başkanlığa
yazılı olarak bildirilmesi ve Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgelerin (talep edilecek
bilgi ve belgeler e-Defter Uygulama Kılavuzunda açıklanır) ibraz edilmesi halinde, mükelleflerin
zayi olan e-Defter kayıtlarının yeniden oluşturulması ve bunlara ait yeni oluşturulan e-Defter
ve berat dosyalarının e-Defter uygulaması aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine ye-
niden yüklenmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yazılı izin verilir.

(4) Bu madde kapsamında olan mükelleflerden 6/2/2023 tarihinde vuku bulan deprem-
ler nedeniyle kullanmak mecburiyetinde bulunduğu belgeleri zayi olanlar, bu belgelere ilişkin
zayi belgesi konusunda bu Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan düzenlemeler
çerçevesinde işlem tesis edebileceklerdir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Bulunanlardan 

Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Uygulaması
Yasal düzenleme
MADDE 17- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi beşinci fıkrasında

aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.
“(25) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle

Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; gelir ve kurumlar vergisi
yönünden mükellefiyet kaydı bulunan kişilerden veya gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan
ancak yerleşim yeri bu yerlerde olan gerçek kişilerden ya da kuruluş ve faaliyet yeri bu yerlerde
bulunan kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan teşekküllerden alacağı bulunan mükellefler,
açılan tespit davası üzerine mahkeme tarafından borçlunun mal varlığının en az üçte birini kay-
bettiğine yönelik verilmiş bir karar bulunması şartıyla, deprem tarihinden önce doğmuş olan
ve varlığı 213 sayılı Kanunda sayılan belgeler ile tevsik edilen alacaklarını aynı Kanunun 323
üncü maddesinde yer alan hükümlere göre dava veya icra safhasında bulunan alacak kabul
ederek, bu alacakları için pasifte karşılık ayırabilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mü-
kellefler, bu fıkra kapsamında tespit edilen şüpheli alacaklarını defterlerinin gider kısmına kay-
dederler. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca be-
lirlenir.”

Şüpheli alacak uygulaması
MADDE 18- (1) 213 sayılı Kanunun 323 üncü maddesine göre, ticari ve zirai kazancın

elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; dava veya icra safhasında bulunan
alacaklar ile yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu ta-
rafından ödenmemiş bulunan ve 3.000 [VUK Genel Tebliği (Sıra No:544) ile 1/1/2023'den iti-
baren 8.900] Türk lirasını aşmayan alacaklar şüpheli alacak sayılmakta olup, söz konusu şüpheli
alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilmektedir.

Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı ala-
caklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar etmektedir. 

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-
zarar hesabına intikal ettirilmektedir.

İşletme hesabı esasında defter tutan mükellefler, yukarıdaki açıklamalar kapsamında
tespit edilen şüpheli alacaklarını defterlerinin gider kısmına ve bunlardan sonradan tahsil edilen
miktarları ise tahsil edildikleri dönemde defterlerinin gelir kısmına, hangi alacaklara ait oldu-
ğunu gösterecek şekilde kaydederler.

(2) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi beşinci fıkrası ile 6/2/2023 tarihinde
Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca
mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde;

- Gelir ve kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunan kişilerle,

Sayfa : 256                             RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2023 – Sayı : 32143



- Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak yerleşim yeri bu yerlerde olan gerçek
kişilerle,

- Kuruluş ve faaliyet yeri bu illerde bulunan kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan
teşekküllerle 

iktisadi ve ticari ilişkide bulunan mükelleflerin, bu kişilerden alacaklarının tahsilinde
ortaya çıkan zorlukların tevsikiyle ilgili olarak 213 sayılı Kanunun 323 üncü maddesinde be-
lirtilen şartlar bu olaya münhasır olmak üzere hafifletilmiş olup, bu kapsamda bu maddede be-
lirtilen şartların gerçekleşmesi halinde alacağın tahsili amacıyla borçlunun dava edilmesine
veya icra yolu ile takibine gerek bulunmamaktadır.

(3) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi beşinci fıkrasına istinaden şüpheli
alacak karşılığı ayrılabilmesi için;

a) Borçlunun, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler ne-
deniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; gelir ve kurum-
lar vergisi yönünden mükellefiyet kaydının bulunması veya gelir vergisi mükellefiyeti bulun-
mayan ancak yerleşim yeri bu yerlerde olan gerçek kişi ya da kuruluş ve faaliyet yeri bu illerde
bulunan kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan teşekkül olması,

b) Alacağın ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili olması
ve borçlunun faaliyette bulunduğu yerde meydana gelen deprem tarihinden önce doğmuş bu-
lunması,

c) Alacağın varlığının 213 sayılı Kanunda sayılan (fatura, sözleşme, müstahsil makbuzu,
gider pusulası gibi) belgeler ile tevsiki ve bulunması halinde sipariş mektubu, irsaliye, alacak
senedi, çek gibi belgelerle teyidi,

ç) Alacağın ilgili hesap dönemi kayıtlarına bir gelir unsuru olarak girmiş, bir başka
ifade ile hasılat kaydedilmiş ve katma değer vergisi beyannamesinde beyan edilmiş olması,
(İleride yapılacak mal veya hizmet alımları için sipariş avansı niteliğinde yapılan ödemelerden,
diğer bir ifade ile ticareti yapılan mal veya hizmetin maliyetiyle ilgisi olan verilen sipariş avans-
larından kaynaklı alacaklar, söz konusu şartlar aranmaksızın bu bent kapsamında değerlendi-
rilecektir.)

d) Açılan tespit davası üzerine mahkeme tarafından borçlunun mal varlığının en az üçte
birini kaybettiğine yönelik verilmiş bir karar bulunması, 

gerekmektedir.
(4) Borçlunun malvarlığında meydana gelen zarar derecesinin tespiti sırasında sigorta-

dan alınan tazminat, zararı azaltan bir unsur olarak dikkate alınacaktır.
(5) Tebliğin bu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları haiz alacaklar için bilanço

esasına göre defter tutanlarca karşılık ayrılması, işletme hesabı esasına göre defter tutanlarca
söz konusu alacağın deftere gider yazılması mümkün bulunmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu alacaklar için karşılık ayrılabilmesi borçlunun deprem ne-
deniyle malvarlığının en az üçte birini kaybettiğine ilişkin olarak açılacak tespit davası sonu-
cunda verilecek karara bağlanmıştır. Dolayısıyla, 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin
yirmi beşinci fıkrası 12/3/2023 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, yetkili mahkemelerce verilen
tespit kararına istinaden şüpheli alacak için bilanço esasına göre defter tutanlar tarafından 2023
takvim yılı (özel hesap dönemi tayin edilenlerde, içinde bulunulan hesap dönemi) bilançosunun
pasifinde karşılık ayrılabilir, işletme hesabı esasına göre defter tutanlar tarafından ise söz ko-
nusu alacak yine aynı dönemde defterin gider kısmında gösterilebilir.

(6) Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu ta-
rafından ödenmemiş bulunan 3.000 (2023 yılı için 8.900) Türk lirasını aşmayan alacaklar için
depremden zarar gören borçluya yazılan taahhütlü mektubun geri dönmüş olması halinde, posta
memurunun şerhini gösteren zarfın gerektiğinde ibraz edilmek üzere zamanaşımı süresince
saklanması yeterli olup, ayrıca ikinci bir yazı gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
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Ayrıca borçlunun ikamet ve işyeri mahallinin kullanılamaz durumda olduğunun tespiti
halinde bu tür alacaklar için tebligat yoluna gidilmesi gerekmemektedir.

(7) Bu şekilde karşılık ayrılan/gider yazılan alacaklar, daha sonra tahsil edilmeleri ha-
linde, tahsil edildikleri yılda gelir yazılacaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Binalara ve Taşıtlara İlişkin Vergiler ile Diğer Amme 

Alacaklarının Terkinine İlişkin Hususlar
Yasal düzenleme
MADDE 19- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi altıncı fıkrasıyla aşa-

ğıdaki düzenleme yapılmıştır.
“(26) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep
hali ilan edilen yerlerde, depremlerde yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı binalara ve ağır hasar
görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin olup 6/2/2023 tarihinden önce tahakkuk
eden ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan emlâk vergisi, taşınmaz kültür
varlıklarının korunmasına katkı payı, çevre temizlik vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi ile bu
alacaklara ilişkin vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammı terkin edilir ve taşıtlar üzerinde
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizler kaldırılır. Bu
hüküm, fıkra kapsamına giren taşıtlara 6/2/2023 tarihinden önce 2918 sayılı Kanunun 116 ncı
maddesine göre verilen trafik idari para cezası ile 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine
göre verilen idari para cezaları ve bu cezanın verilmesine ilişkin geçiş ücreti ile gecikme zammı
alacakları için de uygulanır. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye
Bakanlığınca belirlenir.” 

Kapsama giren taşıtlar
MADDE 20- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi altıncı fıkrası kapsa-

mına, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir
sebep hali ilan edilen yerlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen, 18/2/1963 tarihli
ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I) ve (I/A) sayılı tarife-
sinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun
6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs
ve benzeri, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar ile (IV) sayılı tarifesinde yer alan
uçak ve helikopterler girmektedir.

(2) Ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ibaresi; deprem nedeniyle,
ağır hasarlı hale gelerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile göçük altında kalarak enkaz
kaldırma çalışmalarında bulunamayan veya kullanılamaz duruma gelerek bulunduğu yerden
alınması/çıkarılması mümkün ya da ekonomik olmayan taşıtları ifade eder.

Taşıtlara ilişkin düzenlemeden yararlanabilecek mükellefler
MADDE 21- (1) Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi altıncı fıkrası hükmünden, bu

fıkra kapsamına giren taşıtları adına kayıt ve tescil ettirmiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile
bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabilir.

(2) Gerekli başvurular, mükellef veya mükellef adına veli, vasi, kanuni temsilciler ile
konuya ilişkin olarak vekâletname ile tayin edilen vekiller tarafından yapılabilir.

Terkin edilecek motorlu taşıtlar vergisi ve diğer alacaklar
MADDE 22- (1) Kapsama giren taşıtlara ilişkin olarak; 
- 6/2/2023 tarihinden önce tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımı tarihi olan 12/3/2023

itibarıyla ödenmemiş bulunan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye ilişkin vergi cezası, gecikme
faizi, gecikme zammı, 

Sayfa : 258                             RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2023 – Sayı : 32143



- 6/2/2023 tarihinden önce 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesine
göre verilen trafik idari para cezası, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri
Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ve bu cezanın verilme-
sine ilişkin geçiş ücreti ile bu alacaklara ilişkin fer’i alacaklar terkin edilir.

Mükellefler tarafından taşıtlara ilişkin yapılacak işlemler
MADDE 23- (1) Söz konusu düzenlemeden yararlanabilmek amacıyla mükellefler ta-

rafından, adlarına kayıt ve tescilli taşıtları için terkin talep formu (Ek 1) ve deprem nedeniyle
ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlara dair ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından
düzenlenen belge ile mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesine başvuru yapılır.

Vergi daireleri tarafından taşıtlara ilişkin yapılacak işlemler
MADDE 24- (1) Düzenlemeden faydalanmak üzere mükellefler tarafından yapılan baş-

vuru üzerine; vergi dairesince terkin talep formu (Ek 1) ve ekinde yer alan belgeler kontrol
edilir.

(2) Vergi dairesi müdürlüğü tarafından belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonra
ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin,
fıkra kapsamında 6/2/2023 tarihinden önce tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımı tarihi olan
12/3/2023 itibarıyla ödenmemiş bulunan, motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin vergi
cezası, gecikme faizi, gecikme zammı ile 6/2/2023 tarihinden önce 2918 sayılı Kanunun
116 ncı maddesine göre verilen trafik idari para cezası ve 6001 sayılı Kanunun 30 uncu mad-
desine göre verilen idari para cezaları ve bu cezanın verilmesine ilişkin geçiş ücreti ile bu ala-
caklara ilişkin fer’i alacaklar terkin edilir, ayrıca varsa taşıt üzerinde 6183 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizler kaldırılır ve yapılan işlem sonucundan
mükellefe bilgi verilir.

Örnek 1: Deprem nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtı bulu-
nan mükellef (A), bu taşıtına ilişkin 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksitini 12/3/2023
tarihinden önce ödemiş ancak ikinci taksiti vadesi gelmediği için ödememiştir. Mükellef
(A)’nın düzenlemeden yararlanmak istemesi halinde, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi borcunun
ikinci dönem taksiti terkin edilecektir.

Örnek 2: Deprem nedeniyle, adına kayıt ve tescilli taşıtı Hatay İlinde ağır hasar görerek
kullanılamaz duruma gelen mükellef (A)’nın hasar gören taşıtına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi
mükellefiyeti Ankara Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğündedir. 

Bahse konu taşıta ilişkin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin Bakanlığımızca müc-
bir sebep hali ilan edilen yerler dışında olması düzenlemeden yararlanmaya engel teşkil etme-
diğinden, mükellef (A), söz konusu taşıta ilişkin terkin talep formu (Ek 1) ve ağır hasar görerek
kullanılamaz duruma geldiğine dair belge ile birlikte ilgili vergi dairesine başvuru yapması ha-
linde düzenlemeden yararlanabilecektir.

Örnek 3: Adına kayıt ve tescilli taşıtı deprem nedeniyle kullanılamaz duruma gelerek
bulunduğu yerden çıkarılamayan mükellef (A) ile göçük altında kalan taşıtı enkaz kaldırma
çalışmaları sırasında bulunamayan mükellef (B), bu duruma dair ilgili kurum ve kuruluştan
alınan ispat edici belge ile vergi dairesi müdürlüğüne başvuru yapmaları halinde düzenlemeden
yararlanabileceklerdir.

Kapsama giren binalar
MADDE 25- (1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi altıncı fıkrası kapsa-

mına, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir
sebep hali ilan edilen yerlerde depremlerde yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı binalar girmek-
tedir.

Binalara ilişkin terkin edilecek vergiler ve diğer alacaklar
MADDE 26- (1) Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi altıncı fıkrası kapsamına,

6/2/2023 tarihinden önce tahakkuk eden ve 7440 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 12/3/2023
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tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan emlâk vergisi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına
katkı payı ve çevre temizlik vergisi ile bu alacaklara ilişkin vergi cezası, gecikme faizi ve ge-
cikme zammı girmektedir.

Belediyeler ile su ve kanalizasyon idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 27- (1) Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi altıncı fıkrası kapsamında yer

alan binalara ilişkin 2023 yılı ve önceki yıllar için 6/2/2023 tarihinden önce tahakkuk eden ve
7440 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 12/3/2023 itibarıyla ödenmemiş bulunan emlâk vergisi,
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ve işyeri ve diğer şekilde kullanılan bi-
nalara ait çevre temizlik vergisi ile bu alacaklara ilişkin vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme
zammı ilgili belediyelerce terkin edilir.

(2) Konutlara ilişkin olarak belediyeler veya büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde
su ve kanalizasyon idareleri tarafından 6/2/2023 tarihinden önce düzenlenen su faturalarında
ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk eden ve 7440 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan
12/3/2023 itibarıyla ödenmemiş bulunan çevre temizlik vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme
zammı ise belediyeler veya ilgili su ve kanalizasyon idareleri tarafından terkin edilir.

(3) Belediyeler veya su ve kanalizasyon idareleri, belediyelerin imar birimlerinin ka-
yıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanmak suretiyle başvuru aranmaksızın, emlâk
vergisi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile çevre temizlik vergisine ilişkin
terkin işlemini gerçekleştirirler. Söz konusu idareler, gerek duymaları halinde ilgili kurumlardan
da bilgi talep edebilirler. 

Örnek 1: Meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman Belediyesi sınırlarında bu-
lunan bir meskenin orta hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu meskenin maliki (A) adına,
2023 yılına ilişkin Mart, Nisan, Mayıs aylarında ödenmesi gereken bina vergisi birinci taksiti
300 TL, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı 30 TL; Kasım ayında ödenmesi
gereken bina vergisi ikinci taksiti 300 TL, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı
30 TL olarak Ocak ayı başında yıllık olarak tahakkuk etmiş olup, 12/3/2023 tarihi itibarıyla
ödenmemiştir. 6/2/2023 tarihinden önce tahakkuk eden 600 TL tutarındaki bina vergisi ile 60
TL tutarındaki taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ilgili belediye
tarafından başvuru aranmaksızın terkin edilecektir.

Örnek 2: Meydana gelen depremler nedeniyle Hatay İli, Defne Belediyesi sınırlarında
bulunan bir işyerinin yıkıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin maliki (B) adına tahakkuk
eden 2022 yılına ilişkin bina vergisi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı
ile kiracısı (C) adına tahakkuk eden 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin işyerine ait çevre temizlik
vergisi, 12/3/2023 tarihi itibarıyla ödenmemiştir. Söz konusu katkı payı ve vergiler ile bu ala-
caklara ilişkin gecikme zamları ilgili belediye tarafından başvuru aranmaksızın terkin edile-
cektir. 

Örnek 3: Meydana gelen depremler nedeniyle Kahramanmaraş İli, Göksun Belediyesi
sınırlarında bulunan bir meskenin ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu meskenin
kiracısı (D) adına Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 1/2/2023 tarihinde
düzenlenen su faturasının son ödeme tarihi 14/2/2023 olarak belirlenmiş olup, 12/3/2023 tarihi
itibarıyla ödenmemiştir. Söz konusu su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle 6/2/2023 tari-
hinden önce tahakkuk eden çevre temizlik vergisi, ilgili su ve kanalizasyon idaresince başvuru
aranmaksızın terkin edilecektir.

Yürürlük
MADDE 28- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA 

GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 5)

MADDE 1- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler
nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmiş olan yerlerde;
merkezi, şubesi veya iktisadi işletmesi bulunan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan va-
kıflar ile bu yerler dışında merkezi bulunmakla birlikte mücbir sebep hali kapsamında olan
yerlerde faaliyette bulunan meslek mensuplarıyla aralarında bu tarih itibarıyla “Yeminli Mali
Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi” bulunan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar
tarafından, 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflara Vergi Mua-
fiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “3.2. Gönderilecek mali tablolar ve
raporlar” başlıklı bölümünde yer alan belge ve raporların Hazine ve Maliye Bakanlığına ibraz
edilmesi gereken son tarih, 2022 yılına ilişkin belge ve raporlar için bu yerlerde mücbir sebep
halinin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar uzatılmıştır.

MADDE 2- (1) Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların 2023 yılı içinde
mücbir sebep hali ilan edilmiş olan yerlerde yaşanılan deprem nedeniyle yaptığı harcamalar,
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “1.5. Gelirin
harcanma şekli” başlıklı bölümü kapsamında amaca yönelik harcama olarak değerlendirilebi-
lir.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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

7440 SAYILI KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINA
(ARAÇ MUAYENELERİNE) DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 1)

I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK
9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Ka-

nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12/3/2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır. 

Bu Tebliğ ile 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasının Bakanlığımıza
verdiği yetkiye istinaden söz konusu fıkranın uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlen-
miştir.

II- KANUN HÜKMÜ
7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasında “(7) Bu Kanunun yayımı

tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenesi yaptırmaları ge-
rektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 30/9/2023 tarihine kadar (bu tarih
dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene
süresi  geçirilen  her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine bu Kanunun yayımı tarihine
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımı tarihinden (yayımlandığı ay dâhil)
araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak
hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken %5 fazlaların
tahsilinden vazgeçilir ve yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan maddede be-
lirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır. Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık
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bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarların bu fıkra hükümlerine daya-
nılarak iadesi yapılmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine
ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. 22/3/2020 ile 3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil)
geçen süre için 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan %5 fazlaya ilişkin hüküm ve
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz, tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez.” hükmü yer
almaktadır. 

III- UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun;
- “Araçların muayenesi” başlıklı 34 üncü maddesinde, trafiğe çıkarılacak motorlu araç-

ların teknik şartlara uyup uymadığının ekonomik yapıları da dikkate alınmak suretiyle belirli
zamanlarda muayene edilerek tespit edileceği, motorlu araçların muayenelerinin, yönetmelikte
belirtilen süreler içinde yaptırılmasının zorunlu olduğu, muayenesi yaptırılmamış bir araçla
trafiğe çıkılması halinde araç sahibine idari para cezası kesileceği,

- “Muayeneye yetkili kuruluşlar” başlıklı 35 inci maddesinde, araçların muayenelerinin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait muayene istasyonlarında veya bu Bakanlık tarafından
işletme yetki belgesi ile yetki verilmesi halinde, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait
muayene istasyonlarında yapılacağı, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için muayene
ücretinin, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi ya da alt işleticiler tarafından, %5 fazlası ile tahsil
edileceği, tahsil edilen tutarın tamamının Hazine payı olarak, izleyen ayın yedinci günü akşa-
mına kadar, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, yıllık gelir veya kurumlar vergisi
yönünden bağlı olunan vergi dairesine şekli ve içeriği Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirle-
nen bir bildirim ile birlikte ödeneceği,

hüküm altına alınmıştır.
Bu hükümlere göre, araç muayenelerinin ilgili yönetmelikte belirtilen sürelerde yaptı-

rılması zorunludur. Ancak, araç muayenesinin süresi içinde yaptırılmaması halinde, muayene-
nin yapıldığı yılda geçerli olan muayene ücreti ile birlikte gecikilen her ay ve kesri için %5
fazla hesaplanması ve ilgilisinden tahsil edilerek Kanunda düzenlenen sürede Hazine hesapla-
rına aktarılması gerekmektedir.

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile Kanunun yayımlandığı
12/3/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) muayene süresi geçtiği hâlde araç muayenelerini yap-
tırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları
durumunda, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereği hesaplanması gereken %5 fazla yerine
7440 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu tarihten araç
muayenesinin yapıldığı tarihe kadar aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın mua-
yene ücreti ile birlikte ödenmesi halinde söz konusu %5 fazlaların alınmayacağı düzenlenmiştir. 

A) Kapsam ve Süre
7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası kapsamına, Kanunun yayım-

landığı 12/3/2023 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 2918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uya-
rınca zorunlu araç muayenesi yaptırılması gerektiği hâlde muayeneleri süresinde yaptırılmamış
olan araçlar girmektedir.

Kapsama giren araçların 30/9/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) muayene ettirilmesi
durumunda, anılan fıkra hükmünden yararlanılabilecektir.

Öte yandan, zorunlu araç muayene tarihi 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı 12/3/2023
tarihinden sonraya rastlayan araçların süresinde muayene ettirilmemesi halinde, araç muayene
ücreti ile birlikte muayenede gecikilen her ay ve kesri için 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi
gereğince %5 fazlanın tahsil edilmesi gerektiği tabiidir. 
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B) %5 Fazla Yerine Hesaplanacak Tutarın Tespiti  
7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince, zorunlu araç mua-

yenesinin süresinde yaptırılmaması nedeniyle 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca
gecikilen her ay ve kesri için hesaplanan %5 fazla yerine, 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı
12/3/2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile
Kanunun yayımı tarihinden (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar
geçen her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutar ve araç muayene
ücretinin toplamının ödenmesi halinde %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir. 

Bu durumda, %5 fazla yerine hesaplanacak tutar aşağıdaki formüle göre hesaplanacak-
tır. 

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar = Araç Muayene Ücreti x [Araç Muayenesinin
Yaptırılması Gereken Tarih ile Kanunun Yayımlandığı Tarih Arasında Geçen Süreye İlişkin Yİ-
ÜFE Aylık Değişim Oranları Toplamı + (Kanunun Yayımlandığı Tarih ile Araç Muayenesinin
Yapıldığı Tarih Arasında Geçen Ay Sayısı x %0,75)]

7440 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde, Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları tabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 ta-
rihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden
itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren
yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren
aylık %0,75 oranını ifade ettiği hükme bağlanmış olup Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alı-
narak hesaplanacak tutarın tespitinde bu oranlar kullanılacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumunca, Ocak/2005 ayından Ekim/2016 ayına ait açıklanan
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile 1/11/2016 tarihinden itibaren esas alınacak aylık oran ekli
tabloda (Ek-1) yer almaktadır. Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık
değişim oranlarının eksi değer çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak
dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının
toplamı eksi değer olması halinde, %5 fazla yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul
edilecektir. %5 fazla yerine yapılacak bu hesaplamalarda ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE
aylık değişim oranı, aracın geçerli zorunlu muayene tarihinin (bu tarihin ayın son günü olması
durumunda da) rastladığı ay için açıklanmış olan oran olacaktır.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, %5 fazlanın hesaplama yöntemi ve hesaplama sü-
releri değiştirilmeyecek, sadece muayenenin süresinde yapılmamasından dolayı gecikilen her
ay ve kesri için hesaplanan %5 fazla yerine Şubat 2023 ayı dâhil Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
Mart 2023 ayından itibaren ise %0,75 oranı esas alınacaktır. 

Ancak, 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “22/3/2020
ile 3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçen süre için 2918 sayılı Kanunun 35 inci
maddesinde yer alan %5 fazlaya ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz,”
hükmü gereğince, 22/3/2020 ile 3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçen süre için
%5 fazla hesaplanmayacağından, bu tarih aralığına isabet eden süreler için Yİ-ÜFE tutarı da
hesaplanmayacaktır. 

Örnek 1- (A) plakalı otomobilin araç muayene süresi 16 Haziran 2016 tarihinde sona
ermiştir. 

Araç sahibi süresinde yaptırmadığı araç muayenesi için 28 Haziran 2023 tarihinde yet-
kili muayene istasyonuna gelerek aracını muayene ettirmek istediğinde, araç muayene ücreti
ile birlikte ödemesi gereken %5 fazla yerine, 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci
fıkrası hükmü kapsamında ödeyeceği tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 
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22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arası için %5 fazla hesaplanmadığından, aynı
süreye Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak bir hesaplama da yapılmayacaktır. 

2023 yılında otomobiller için 1.130,44 TL araç muayene ücreti alınmaktadır. Buna göre,
%5 fazlanın hesaplanacağı süre ve %5 fazla tutar aşağıdaki şekilde olacaktır.
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Bu durumda, tabloda yer alan oranlar esas alınarak %5 fazla yerine ödenecek tutar aşa-

ğıdaki gibi hesaplanacaktır. 

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar = Araç Muayene Ücreti x [Araç Muayenesinin

Yaptırılması Gereken Tarih ile Kanunun Yayımlandığı Tarih Arasında Geçen Süreye İlişkin

Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Toplamı + (Kanunun Yayımlandığı Tarih ile Araç Muayene-

sinin Yapıldığı Tarih Arasında Geçen Ay Sayısı x %0,75)]

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar = 1.130,44 x [%56,58 + (4 x %0,75)]

= 1.130,44 x %59,58

= 673,52 TL

Buna göre, araç sahibinin ödeyeceği araç muayene ücreti ile %5 fazla yerine ödeyeceği

tutar ve tahsilinden vazgeçilecek %5 fazlaya ilişkin tutar aşağıdaki gibi olacaktır.

Ödenecek Tutar 

Araç Muayene Ücreti : 1.130,44 TL

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar : 673,52 TL 

TOPLAM : 1.803,96 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

%5 Fazla : 4.634,80 TL

Dolayısıyla, 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası kapsamında ara-

cın muayene ettirilmesi halinde 4.634,80 TL fazla yerine 673,52 TL ödenecektir. 

Örnek 2- (B) plakalı otomobilin araç muayene süresi 20 Eylül 2021 tarihinde sona er-

miş olmakla birlikte, aracın çalınmasından dolayı tescil kaydı 13 Mart 2022 tarihinde silinmiş

ve aracın daha sonra bulunması nedeniyle 25 Haziran 2022 tarihinde yeniden açılmıştır.

Araç sahibi, 16 Eylül 2023 tarihinde yetkili muayene istasyonuna gelerek aracını mua-

yene ettirmek istediğinde, araç muayene ücreti ile birlikte gecikilen her ay ve kesri için öde-

yeceği %5 fazla yerine ödeyeceği tutar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Aracın trafikten tescil kaydının silindiği 13 Mart 2022 ila 24 Haziran 2022 tarihleri

arası için %5 fazla hesaplanmadığından, aynı süreye Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alı-

narak bir hesaplama da yapılmayacaktır. 
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2023 yılında otomobiller için 1.130,44 TL araç muayene ücreti alınmaktadır. Buna göre,

%5 fazlanın hesaplanacağı süre ve %5 fazla tutar aşağıdaki şekilde olacaktır. 

Bu örnekte, %5 fazla yerine uygulanacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile %0,75

oranı dönemler itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Bu durumda, tabloda yer alan oranlar esas alınarak %5 fazla yerine ödenecek tutar aşa-

ğıdaki gibi hesaplanacaktır.

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar = Araç Muayene Ücreti x [Araç Muayenesinin

Yaptırılması Gereken Tarih ile Kanunun Yayımlandığı Tarih Arasında Geçen Süreye İlişkin

Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Toplamı + (Kanunun Yayımlandığı Tarih ile Araç Muayene-

sinin Yapıldığı Tarih Arasında Geçen Ay Sayısı x %0,75)]
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%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar =  1.130,44 x [%11,25 + (6 x %0,75)]

=  1.130,44 x %15,75

=  178,04 TL

Buna göre, araç sahibinin ödeyeceği araç muayene ücreti ile %5 fazla yerine ödeyeceği

tutar ve tahsilinden vazgeçilecek %5 fazlaya ilişkin tutar aşağıdaki gibi olacaktır.

Ödenecek Tutar

Araç Muayene Ücreti : 1.130,44 TL

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar : 178,04 TL 

TOPLAM : 1.308,48 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

%5 Fazla : 1.186,96 TL

Dolayısıyla, 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası kapsamında ara-

cın muayene ettirilmesi halinde 1.186,96 TL fazla yerine 178,04 TL ödenecektir. 

IV- DİĞER HUSUSLAR

1) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “22/3/2020 ile

3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçen süre için 2918 sayılı Kanunun 35 inci mad-

desinde yer alan %5 fazlaya ilişkin hüküm … uygulanmaz,” hükmü, 2918 sayılı Kanunun

34 üncü maddesi uyarınca zorunlu araç muayenesini süresinde yaptırmamış olan tüm araç

sahipleri için geçerli olup hükümden yararlanılması için belirli bir tarih sınırı bulunmamaktadır.

Bu itibarla, zorunlu araç muayene tarihi 3/7/2020 tarihinden önce olduğu halde muayeneyi

22/3/2020 tarihinden sonra yaptıranlar için 22/3/2020 ile 3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler

dâhil) geçen süreye %5 fazla hesaplanmayacaktır.

2) 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasında, fıkra kapsamına giren

alacaklara karşılık Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu fıkra

hükümlerine dayanılarak iadesinin yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, Kanu-

nun yayım tarihinden önce tahsil edilmiş olan %5 fazlalar iade edilmeyecektir.

3) Muayeneye yetkili kuruluşlar tarafından, 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin

yedinci fıkrası kapsamında %5 fazlalar yerine tahsil edilen tutarların 2918 sayılı Kanunun

35 inci maddesinde belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılması gerekmektedir. 

Tebliğ olunur.
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Ticaret Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2023/6)

MADDE 1- 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda

Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı

Mallar Listesine 64 üncü, 65 inci, 66 ncı, 67 nci, 68 inci ve 69 uncu sıra olarak aşağıdaki mad-

deler eklenmiştir.

“64- Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içe-

renler): (GTP: 0402)

65- Tereyağı: (GTP: 0405.10)

66- Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri: (GTP: 0701.90)

67- Kuru soğan: (GTİP: 0703.10.19.00.11)

68- Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris): (GTİP: 0713.33.90.00.19)

69- Kırmızı mercimek (GTİP: 0713.40.00.00.13)”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3273 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3274 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3280 
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Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3355 

—— • —— 
Tekirdağ 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3356 

—— • —— 
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3177 

 



25 Mart 2023 – Sayı : 32143 RESMÎ GAZETE Sayfa : 279 

Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3337 

—— • —— 
Demirköy Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3237 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Kocaeli İli Kartepe Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddelesi 

doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

SIRA 

NO 
MAHALLESİ ADA PARSEL 

YÜZÖLÇÜMÜ 

(M2) 

İMAR 

DURUMU 

MUHAMMEN 

SATIŞ 

BEDELİ (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ (TL) 

ŞARTNAME 

BEDELİ 

İHALE 

TARİHİ VE 

SAATİ 

AÇIKLAMALAR 

1 Derbent 237 9 6.052,46 

Konut Alanı 

Taks:0.40, 

Kask:0.80 

2 Kat 

15.736.396,00 472.091,88 500,00 
06.04.2023                  

Saat 10:10  

İHALE YERİ: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kartepe Kent Meydanı No:2 
Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 2.katındaki Encümen Toplantı 
Salonunda yapılacaktır.  

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 
GERÇEK KİŞİLERDEN: 
1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 
2- Nüfus kayıt örneği (e-Devlet), 
3- İkametgah belgesi (e-Devlet), 
4- Belediyemize borcu yoktur belgesi 
5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 
6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 
7- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname  
TÜZEL KİŞİLERDEN: 
1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 
2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 
3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 
4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası 

belgesi(2023 yılına ait), 
5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 
6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 
7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, 
8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi: 
* Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Kartepe 

Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda 
istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 
hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 05.04.2023 Çarşamba günü saat 
17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da 
gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 17.maddesi gereğince ilan olunur.  

 3257/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kastamonu İli Abana Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı 1 nolu taşınmaz satış ihalesi, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi hükmüne göre kapalı teklif suretiyle satış ihalesi 
yapılacaktır. 

İHALE BİLGİLERİ 
2. Taşınmazın, yüzölçümü, niteliği, m2 birim fiyatı, tahmin edilen bedeli ve geçici 

teminatı aşağıya çıkarılmıştır. 
Sıra 
No Cinsi/m2 İmar Durumu Mevkii& 

Adresi Ada Parsel 
Tahmin 

Edilen Satış 
Bedeli 

Geçici 
Teminat İhale günü Saat 

1 
1.049,78 m2 

Yüzölçümlü 
Arsa 

Turizm Tesis 
Alanı (Otel 

Alanı) 
TYen Çok 

12.50 E=1.50 

Merkez Mah. 
Kamil 

Demircioğlu 
Cad. 

40 189 6.400,000,00 
TL 

192.000,00 
TL 04.04.2023 14:00 

3. İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 
Gerçek Kişiler İçin; 
a. T.C Kimlik Fotokopisi,  
b. Geçici Teminat Makbuzu, 
c. Yerleşim Yeri Belgesi, 
d. Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan 

tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı)  
e. İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000,00TL 

karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.) 
f. Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname, 
 Şirket Olarak Katılacaklar için;  
a. T.C Kimlik Fotokopisi, (Şirket Yetkililerine Ait) 
b. Geçici Teminat Makbuzu, 
c. Yerleşim Yeri Belgesi, (Şirket Yetkililerine Ait) 
d. Ortak Katılacaklar için, Ortaklıkları Belgeleyen Noter Tasdikli Vekaletname, 
e. Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname, 
f. Şirket Olarak Katılacaklar İçin Ticaret Sicil Gazetesi İlan Örneği, veya noter tasdikli 

sureti, 
g. Şirket Müdürü veya Şirket Yetkilisi Olduğuna Dair Belge, 
h. Şirket Yetkililerine Ait Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 
i. Şirkete Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. 
j. Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan 

tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı) 
k.  Tüzel Kişilik Adına İhaleye Katılacak veya Teklifte Bulunacak Kişilerin Tüzel Kişiliği 

Temsile Yetkili Olduğunu Gösterir Belge, 
l. İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000,00TL 

karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.) 
4. İhale Şartnamesi görülmesi ve temini, 
  a) İhale dokümanı Abana Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğün de bedelsiz olarak 

görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. 

 b) İhale dokümanının alınacağı ve ücretinin yatırılacağı yer: Merkez Mahallesi 
Hilmiuran Cad. No:1 Kat 1 adresindeki Abana Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat 
servisi. 

  c) İhale Doküman Satış Bedeli 1.000,00TL karşılığında belediyemiz tahsilat 
servisinden alınacaktır. 

  d) İhaleye gireceklerin ihale saatinden evvel geçici teminatlarını Belediyemiz 
veznesine yatırması gerekmektedir. 

 e) İhale Abana Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümen Huzurunda 
yapılacaktır.  

 f) İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 
 g) İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 
 h) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
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 j) İhale ile ilgili giderler (vergi, resim, harç, ilan reklam giderleri vb. giderler) ihale 
uhdesinde kalan istekliye aittir. 

5. İhale dosyalarını en geç ihale günü 04.04.2023 tarihinde saat 12.30'a kadar 
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları 
veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. İsteklilere ilanen duyurulur. 
 3387/1-1 —— • —— 

750 GR. TTYY DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY (BOLDEM) FİLTRE KÂĞIDI  
SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 750 gr. TTYY Demlik Süzen Poşet Çay (Boldem) Filtre 

Kağıdı Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 
alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.04.2023 günü saat 14.00’e 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 14.00’de 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 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.  

 3263/1-1 
—— • —— 

2023 YILI ZİRAİ SULAMA İŞÇİSİ VE BORU TAMİR USTASI (GÜMÜŞSU VE 
GÖKÇAYIR) SULAMA İŞÇİLİKLERİNE AİT HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2023 

Yılı Zirai Sulama İşçisi ve Boru Tamir Ustası (Gümüşsu ve Gökçayır) Sulama İşçiliklerine ait 
hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Satınalma Dairesi 
Başkanlığı’nda ve ilgili İşletme Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel 
Müdürlüğümüz Ticaret ve Satınalma Dairesi Başkanlığı’ndan 400,00 TL karşılığında temin 
edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 
az olmamak üzere geçici teminat verecektir.  

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 07/04/2023 Cuma günü saat 15:00’a 
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 
yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
ADRES : 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA  
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 417 78 39 
 3270/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 
Nevşehir Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağı tabloda belirlenen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35 inci maddesi vd. gereği kapalı teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır. 
2- İhale 11.04.2023 Salı günü tabloda belirlenen saatte Nevşehir Belediye Encümenince 

Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
3- İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri 

ibraz etmesi şarttır. 
3.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 
3.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. 
3.3. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi. 
3.4. İmza sirküleri vermesi, 
3.4.1. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde,   noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili 

evraklar, 
3.4.2. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (3.1) ve (3.2) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 
3.5. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.  
3.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi 

vermesi. 
3.7. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.  
4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve 

İştirakler Müdürlüğünden 5.000,00 TL bedelle temin edilebilir. 
5- Muhammen bedel ve teminatlar; 

S/N Mahallesi Ada Parsel M² Si Bedeli ₺ 
Geçici 

Teminat ₺ 
İhale Saati 

1 2000 Evler Mahallesi 684 20 3.043,24 
22.824.300,00 

₺ 
684,279.00 

₺ 
14:00 

5.1. Yukarı tabloda belirlenen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci 
maddesi vd. gereği kapalı teklif üsülüyle satışı yapılacaktır. Teklifler ihale günü Saat:13:30’a 
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

5.2. Tahmini bedel üzerinden tabloda belirlenen oranında geçici teminat alınacaktır.  
6- İhaleyi alan, ihale bedelini şartnamede belirlenen sürede ödeyecektir. 
7- Arsaya ilişkin bilgi ve belge Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 
8- İhaleye ilişkin, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından 

ödenecektir. 
9- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir. 
 3271/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3364/1-1 

  

 



25 Mart 2023 – Sayı : 32143 RESMÎ GAZETE Sayfa : 287 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3365/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3366/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3367/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3368/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3369/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3370/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3371/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3372/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3373/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3374/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3375/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 3377/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3388/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3389/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3390/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3391/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3391/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3391/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3391/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3392/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3385/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3393/1-1 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3407/1-1 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3408/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3376/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3361/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN KARAR 

 
 3422/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN KARAR 

 
 3422/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Edirne İli, Merkez İlçesi, 44 pafta, 262 ada, 5 parsel üzerindeki 1597317 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 1031 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tunca Yapı Denetim 
Ltd. Şti. tarafından, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2022/2280 esasına kayden Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, 15.02.2023 tarihli ve E.2022/2280 sayılı karar ile “yeni bir karar 
verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 
08.06.2022 tarihli ve 31860 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 
tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 17.03.2023 tarihli ve 5993189 sayılı Makam Olur’u 
ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
 3264/1-1 

—— • —— 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 
27.07.2022 tarihinde, THK Uçuş Akademisi A.Ş. işletmesinde olan, TC-CCS tescil 

işaretli, 172S11066 seri numaralı, Cessna Aircraft Co. 172S Skyhawk tipi hava aracının, öğrenci 
pilot kontrolünde (SP20586), Uşak Havalimanı 09 pistine sert iniş yapmasıyla hava aracı kazası 
meydana gelmiştir. Meydana gelen hava aracı kazasında ölen ya da yaralanan olmamıştır. 

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme 
Nihai Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiş ve 
Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır. 

 3265/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Dünya Türk Gençleri Birliği Vakfı (DTGB).  
VAKFEDENLER: Ersin Güzel, Zeki Cihan Coşkun, İsmail Çatak, Emrah Türk.  
VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara.  
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/03/2023 tarihinde kesinleşen, 31/01/2023 
tarihli ve E:2022/556, K:2023/57sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türk Milliyetçiliği fikrini ilelebet yaşatmak amacıyla Türk devletleri 
ve toplulukları arasında eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek işbirliğini 
arttırmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000TL.- (Yüzbin Türk Lirası). 
YÖNETİM KURULU: Ersin Güzel, Zeki Cihan Coşkun, İsmail Çatak. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları benzer amaçla kurulmuş bir başka vakfa veya kamu 
kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3244/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Antakya Kültür ve Tarih Vakfı (Antakya Vakfı). 
VAKFEDENLER: İbrahim SEYFİTTİNOĞLU, Fedva SEYFİTTİNOĞLU, Hilda 

SEYFİTTİNOĞLU, Sinan SEYFİTTİNOĞLU, Selvi GÜNAY, Sinem NASEH, Nemir 
SEYFİTTİNOĞLU.  

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 33. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.03.2023 tarih ve E:2023/93, K:2023/106 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Doğal afetler veya diğer sebepler sonucunda Antakya’da yıkılmış ve 
hasar görmüş olan taşınmaz tarihi, kültürel değere sahip bina, yol, geçit, su tesisatı gibi taşınmaz 
yapı ve eserleri onarmak, aslına uygun yeniden yapmak ve Antakya’ya yeniden kazandırılması ile 
taşınır kültür varlıklarının değerlendirilmesi için çalışmalar yürütmek ve senette belirtilen diğer 
amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.000.000 TL (BirmilyonTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU: İbrahim SEYFİTTİNOĞLU, Hilda SEYFİTTİNOĞLU, Sinan 

SEYFİTTİNOĞLU, Selvi GÜNAY, Nemir SEYFİTTİNOĞLU. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, kurucular kurulu üye tam sayısının en az üçte ikisinin 
(2/3) belirleyeceği başka bir vakfa veya derneğe devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3288/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Türk Jinekoloji ve Obstetri Vakfı 
VAKFEDENLER: Adnan BUDAK 
VAKFIN İKAMETGAHI: İzmir 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17.03.2023 tarihinde kesinleşen, 28.02.2023 
tarihli ve E:2023/33, K:2023/85 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Anne ve bebeğin sağlık sorunlarına bağlı yaşam kalitesini arttırmak 
amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, başta kadın üreme sağlığı olmak üzere, dünyada bu amaca 
yönelik araştırmalardan meslektaşlarımızı ve aileleri bilgilendirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000-TL (DoksanBinTürkLirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU: Adnan BUDAK, Alper İLERİ, Can ATA, Mehmet ÖZER, Emrah 

SARIKAYA 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Ege Jinekoloji ve Obstetri Derneği’ne devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3289/1-1 
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Başkanlığımız merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas 
alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine 13 Destek Personeli (3 Bahçıvan, 9 Temizlik, 
1 Aşçı) ve 2 Teknisyen pozisyonu için toplam 15 (on beş) sözleşmeli personel alınacaktır.  

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği 
görev yeri pozisyon sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri 
dikkate alınarak, 2022 KPSS (B) Grubu ilgili puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan 
başlamak üzere 5 (beş) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. 2022 KPSS (B) Grubu ilgili puan 
türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması 
halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

I. GENEL ŞARTLAR 
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki 

genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 
1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,  
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri 
durumu bulunmamak, 

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; "Bu 
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı 
kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 
itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olmak, 

9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak, 

10. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri 
durumu bulunmamak, 

11. Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 
12. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli 

olarak çalışmıyor olmak. 
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II- 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR 
TEKNİSYEN 
Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak,  
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3. Bu alanda en az 2 (iki) yıl çalıştığını belgelemek, 
4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
TEKNİSYEN 
Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Dekorasyonculuğu veya Yapı 

Yüzey Kaplamacılığı dallarının birinden mezun olmak veya Ortaöğretim kurumlarından mezun 
olup, anılan dallara ilişkin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi veya 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan onaylı mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. 

2. Bu alanda en az 2 (iki) yıl çalıştığını belgelemek, 
3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
DESTEK PERSONELİ (BAHÇIVAN) 
Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümünden 

mezun olmak, 
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 55 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
DESTEK PERSONELİ (BAHÇIVAN) 
Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Tarım/Ziraat Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu olmak, 
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 
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4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK)  
Bu pozisyonda 9 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak. 
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) 
Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gemi 

Aşçılığı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak, 
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS-P93 puan türünden asgari 55 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3. Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek, (Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı” statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal 
Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi 
zorunludur.) 

4. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
6. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
III- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
a) Başvurular, 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 13.30’da başlayıp, 3 Nisan 2023 

Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecektir. 
b) Başvurular, e-Devlet üzerinden Anayasa Mahkemesi Başkanlığı- Kariyer Kapısı Kamu 

İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik 
ortamda başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle alınacaktır. Şahsen, kargo ya 
da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

c) Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.  
d) Başkanlığımızın başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.  
e) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.  
f) Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları 

göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır. 
IV- SINAV TARİHİ VE YERİ 
a) Sözlü sınav 2 Mayıs - 3 Mayıs 2023 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi Başkanlığında 

yapılacaktır. 
b) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede 

sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız 
internet sitesinde (http://www.anaysa.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini 
Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
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V- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
a) Sınav, sözlü olmak üzere tek aşamalıdır. 
b) Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin 

mesleki konulardan oluşur. 
VI- DEĞERLENDİRME 
a) Sözlü sınav, adayların; 
- Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan 

verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
b) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan 

üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü 
sınav puanını teşkil eder. 

c) Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda 
belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir. 

d) Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde 
KPSS P94 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

e) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya 
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan 
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
a) Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadı bilgilerinin yer aldığı listeler 

Başkanlık internet sitesinde (http://www.anayasa.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 
Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. 

b) Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) 
iş günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak 
sonuç ilgiliye bildirilecektir. 

VIII- YERLEŞTİRME 
a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte sözleşmenin ne zaman 

yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır. 
b) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde 
yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 
Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 
edilecektir. 

c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde 
görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek 
yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır. 
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IX- DİĞER HUSUSLAR 
a) Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye 

Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport 
belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin 
olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır. 

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

c) Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve 
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri ibraz 
edenler istihdam edilecektir. 

d) Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için 
kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli 
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. 
Sözleşmeli istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya 
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan 
adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz. 

e) Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu 
şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz 
konusu olmayacaktır. 

X- SÖZLEŞME ÜCRETİ 
SIRA NO SÖZLEŞMELİ 

POZİSYONLAR 
ÖĞRENİM DURUMU ÜCRET BRÜT 

(01.01.2023) 
1 TEKNİSYEN En az lise ve dengi okul mezunu 10.238,19 
2 DESTEK PERSONELİ En az lise ve dengi okul mezunu 9.137,39 

NOT: 1) Yukarıda belirtilen ücretler, 01.01.2023-31.07.2023 tarihleri arasında geçerli 
olan brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve 
yasal kesintiler yapıldıktan sonra sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte olan ücretler 
üzerinden net ücretler belirlenmektedir.  

2) Sözleşme, imzalandığı tarihte geçerli olan ücretler esas alınarak düzenlenir. 
XI- E-DEVLET KARİYER KAPISI İŞE ALIM HİZMETİ ÜZERİNDEN SİSTEME 

YÜKLENMESİ GEREKEN MÜRACAAT BELGELERİ  
a) Kimlik Bilgileri  
b) İletişim Bilgileri  
c) Fotoğraf  
d) Adli Sicil Bilgileri  
e) Üniversite Mezuniyet Bilgileri (Ortaöğretim mezunlarının mezuniyet belgelerini diğer 

belgeler kısmına yüklemeleri gerekmektedir)  
f) Askerlik Bilgileri  
g) KPSS Bilgileri  
h) İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İstenen Diğer Belgeler (Sağlık Beyan Formu, 

Barkodlu SGK Hizmet Dökümü, Görev ve Pozisyon Bilgisini İçerir Çalıştığı Kurum ve 
Kuruluştan Alınacak Onaylı Belge vb.) 
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XII- ATAMASI YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENECEK 
BELGELER 

a) Başvuru sonuç belgesi 
b) 2022 KPSS (B) grubu sonuç belgesi 
c) Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi 
d) İlgili unvanda yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge 
e) Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge 
f) Sağlık kurulu raporu 
İLETİŞİM TEL: 0312 463 76 12  
0312 463 74 55 
0312 463 74 56 
İlan olunur. 
 3413/1-1 

—— • —— 
Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim 
Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, 
özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar 
için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 
dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-
ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir. 

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri 
İlan Tarihi : 25.03.2023 
İlana Son Başvuru Tarihi : 08.04.2023 

FAKÜLTE 
UZMANLIK 

ALANI 
UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Matematik Profesör 1 

Sayılar teorisi, soyut cebir, cebirsel geometri, 
kombinatorik, sonlu cisimler ve halkalar, 
kodlama teorisi ve kriptografi, konularında üst 
düzey ve uluslararası dergilerde yayın yapmış 
olmak. 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Elektronik 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Elektronik mühendisliği, CMOS entegre devre 
tasarımı, radyo frekansı ve mikrodalga tümleşik 
devreler, telsiz haberleşme, terahertz ve terahertz 
altı haberleşme, ve IoT konularında üst düzey ve 
uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak. 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-
pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik Pozisyonlar kısmından ulaşılabilir. 

 3310/1-1 

 



25 Mart 2023 – Sayı : 32143 RESMÎ GAZETE Sayfa : 323 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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286
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel

Tebliği (Seri No: 1)

–– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel

Tebliği (Seri No: 2)

–– Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 5)

–– 7440 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine)

Dair Tebliğ (Seri No: 1)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/6)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2023 Tarihli ve 11743, 11744,

11745, 11746 Sayılı Kararları

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/03/2023 Tarihli ve 10541,

10542, 10543 Sayılı Kararları

NOT: 24/03/2023 tarihli ve 32142 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası

Andlaşma yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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