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ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1 – 14/11/1984 tarih ve 84/8769 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürür-

lüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
           Karar Sayısı : 2013/5150

Ekli “Tapu Sicili Tüzüğü”nün yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

22/1/2013 tarihli ve 400 sayılı yazısı üzerine, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 913 üncü,

997 nci, 998 inci,  1000 inci,  1012 nci ve 1017 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca

22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
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TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tüzüğün amacı, 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Ka-

nununun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tüzük, taşınmazlarla ilgili mülkiyet hakkı, sınırlı aynî haklar ve

kişisel hakların tapu siciline tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile sicil ve belgelerin
arşivlenmesinin usûl ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tüzük, 4721 sayılı Kanunun 913 üncü, 997 nci, 998 inci, 1000 inci,

1012 nci ve 1017 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tüzükte geçen;
a) Bölge müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerini,
b) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,
c) İstem belgesi: Tescil veya terkin istem belgesini,
ç) Kütük: Tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğünü,
d) Müdür: Tapu müdürünü,
e) Müdürlük: Tapu müdürlüğünü,
f) TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini,
g) Tapu görevlisi: Tapu müdürlüklerinde işlem hazırlama ve kontrol işlerini yürüten

memur veya sözleşmeli personeli,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Tapu sicili
MADDE 5 – (1) Tapu sicili, Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine

göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir.
Sicil bölgeleri
MADDE 6 – (1) Her ilçenin idarî sınırları bir tapu sicili bölgesidir. Taşınmazlar, bu-

lundukları bölgenin tapu siciline kaydedilir.
(2) Tapu sicili, her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir ve taşınmazlara Genel

Müdürlük tarafından Türkiye Cumhuriyeti taşınmaz numarası verilir.
(3) Birden çok bölgede bulunan taşınmaz, diğer bölge sicillerine kayıtlı olduğu belir-

tilmek suretiyle her bölgedeki sicile ayrı ayrı kaydedilir. Böyle bir taşınmaza ilişkin tescil is-
temleri ve tescil işlemleri taşınmazın büyük kısmının bulunduğu bölgede yapılır ve yapılan
tescil kütüğe işlenmek üzere diğer bölgelerdeki ilgili müdürlüklere bildirilir.

Tapu sicilinin unsurları
MADDE 7 – (1) Tapu sicili, aşağıda belirtilen ana ve yardımcı sicillerden oluşur:
(2) Ana siciller:
a) Tapu kütüğü,
b) Kat mülkiyeti kütüğü,
c) Yevmiye defteri,
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ç) Resmî belgeler (resmî senet, mahkeme kararı ve diğerleri),
d) Plân.
(3) Yardımcı siciller:
a) Aziller sicili,
b) Düzeltmeler sicili,
c) Kamu orta malları sicili,
ç) Tapu envanter defteri.
Tapu siciline kaydı gereken taşınmazlar
MADDE 8 – (1) Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir:
a) Arazi,
b) Bağımsız ve sürekli haklar,
c) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler.
(2) Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bun-

lara ilişkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolun-
maz.

(3) Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu si-
cilinden terkin edilir.

Arazi
MADDE 9 – (1) Arazi, sınırları hukukî ve geometrik yöntemlerle belirlenmiş yeryüzü

parçasıdır. Arazinin tapu siciline kaydı, özel kanun hükümlerine tâbidir.
Bağımsız ve sürekli haklar
MADDE 10 – (1) Süresiz veya en az otuz yıl süreli olan ve tasarrufları kısıtlanmayan

ve izne tâbi kılınmayan bağımsız ve sürekli irtifak hakları, hak sahibinin yazılı istemi üzerine
tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz olarak tescil edilir.

(2) Tapu kütüğüne taşınmaz olarak tescil edilen bağımsız ve sürekli haklar, üçüncü ki-
şilere devredilebilir, mirasçılara geçebilir ve üzerinde her türlü aynî veya kişisel hak kurulabilir.

Bağımsız bölüm
MADDE 11 – (1) Ana taşınmazın bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri, kat mülki-

yeti kütüğünün ayrı sayfalarına kaydedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması

Sicillerin elektronik ortamda tutulması
MADDE 12 – (1) Tapu kayıtlarının elektronik ortamda tutulması hâlinde, ana ve yar-

dımcı siciller TAKBİS içerisinde saklanır ve yönetilir. TAKBİS’te saklanan ve güvenliği sağ-
lanan taşınmaza ilişkin bilgiler, sicilde esas alınır.

(2) TAKBİS üzerindeki kayıtlar, sicillerin elektronik ortamda tutulmaya başlandığı ta-
rihten sonraki bilgileri gösterir.

Elektronik ortamda işlem yapılması
MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek resmî şekle tabî olmayan

belge ve kayıt örneği verilmesi gibi işlemler, elektronik ortamda başvuru yapılarak ve elektronik
imza dâhil diğer kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak tamamlanabilir.

Elektronik ortamda verilere erişim hakkı
MADDE 14 – (1) Mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri

ile kamu kurum ve kuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokol dü-
zenlenerek sağlanabilir. Erişim hakkına sahip kuruluşlar, taşınmaz ile ilgili verileri TAKBİS
üzerinden alırlar.
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(2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faa-
liyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol
kapsamında gerekli verilere erişebilirler.

(3) TAKBİS üzerinden sorgulama yapılabilmesi için, Genel Müdürlük tarafından be-
lirlenecek sözleşme imzalanır. Bu sözleşmede, erişimin türü ve şekli, erişim kontrolü, verilerin
kullanım amacı, üçüncü kişilere kullandırılmasına ilişkin sınırlamalar ve amacı dışında kulla-
nımın sonuçları yer alır.

(4) Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, düzenlenecek sözleşme
şartları dahilinde verilere erişebilirler.

(5) Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın tanımlayıcı bilgileri herkes tarafından sözleşme
şartları kapsamında sorgulanabilir.

(6) Verilere erişim hakkının kötüye kullanılması hâlinde, özel kanun hükümleri saklı
kalmak üzere, TAKBİS’e erişim derhâl durdurulur.

(7) TAKBİS verilerine erişime ilişkin döner sermaye katılma payını ve bunun istisna-
larını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Erişim ve bilgi güvenliği
MADDE 15 – (1) TAKBİS üzerinden yapılacak her türlü sorgulama ve sorgulayan bil-

gisi kayıt altına alınır. Bu kayıtlar iki yıl süreyle saklanır.
(2) TAKBİS üzerindeki verilere erişimi durdurmaya veya kısıtlama yapmaya Genel

Müdürlük yetkilidir.
(3) TAKBİS üzerinde, tapu görevlileri hariç olmak üzere, verilerin ardı ardına sorgu-

lanmasına ilişkin her türlü güvenlik önlemi alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İstem ve İşlemin Sonuçlandırılması

İstem
MADDE 16 – (1) Kanunlarda veya bu Tüzükte belirlenen istisnalar dışında, yazılı istem

olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılamaz,
(2) İstem, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta bağlanamaz,
(3) Müdürlüklere her türlü tapu   işlemi  için yapılacak  istemde, başvuru istem belgesi

düzenlenir.
(4) Tapu sicilinde yapılacak haciz dahil her türlü kayıt sorgulaması istemlerinde, Türkiye

Cumhuriyeti kimlik numarası veya taşınmazın ada ve parsel numarasının belirtilmesi zorunlu-
dur. Aksi hâlde istem reddedilir.

İstemde bulunacaklar
MADDE 17 – (1) Kanunî istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler is-

temde bulunabilir. Tescilden önce hak sahibi olmuş kişiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri
ibraz ederek istemde bulunabilirler.

(2) Aile konutu olarak özgülenen taşınmazın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun
aile konutu olduğuna dair şerhin verilmesini isteyebilir.

Hak sahibinin belirlenmesi
MADDE 18 – (1) İstem, müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi tarafından ince-

lenir ve istemin hak sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı belirlenir.
(2) İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı

nüfus cüzdanı istenir, ibraz edilen kimlik bilgileri ile tescile esas belgelerde yer alan nüfus bil-
gileri karşılaştırılarak istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığı tespit edilir.
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(3) Hak sahibinin tespit edilmesine yönelik kimlik doğrulama yöntemlerini belirleyerek
her türlü teknolojik güvenlik önlemlerini almaya Genel Müdürlük yetkilidir.

(4) İstem vekâleten yapılmışsa, vekilden 18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Noterlik Ka-
nununa göre düzenlenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekâletname
istenir. Tapu işlemi için düzenlenecek vekâletnamelerde, vekâlet verenin imzasının bulunması
zorunludur. Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise, dayanağı
olan vekâletname de aranır. Vekilin kimliği belirlendikten sonra, tapu sicilindeki hak sahibi ile
vekâletnamedeki vekâlet verenin kimliği ikinci fıkra hükmüne göre karşılaştırılır.

(5) İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise, tüzel kişinin istemde bulunulan işlemi yapa-
bileceğini ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ve
imza sirküleri aranır. Yetki belgesinde, temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının
da bulunması zorunludur.

(6) İstemde bulunan kişi kanunî temsilci ise, yetkili olduğunu belirten karar veya belge
istenir.

(7) İstem, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılırsa, bu kamu kurum ve kuruluşlarının
ve temsilcilerinin yetkilerinin olup olmadığı belirlenir.

(8) Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına
göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin tapu ve kadastro işlemlerinde kullanılacak
belgeleri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Tasarruf yetkisinin belirlenmesi
MADDE 19 – (1) İstemde bulunanların fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır.
(2) Müdürlük,  istem sahibinin ifade, tavır ve  davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup

bulunmadığı hususunda şüpheye dûşerse resmî veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt
etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister. Raporun tarihi ve
numarası resmî senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporun aslı işlem dosyasında
saklanır.

Resmî senet düzenlenmesini gerektirmeyen işlemler
MADDE 20 – (1) Resmî senet düzenlenmesini gerektirmeyen işlemlerde aynî hakların

tescili için;
a) İstem, yasal veya atanmış mirasçılar tarafından yapılırsa yetkili merciler tarafından

verilmiş mirasçılık belgesi,
b) İstem, vasiyet alacaklısı tarafından yapılırsa taşınmazın tanımlandığı ve tescil hük-

münü de içerir tenfiz kararı veya hâkim tarafından tescil için yazılan yazı ile birlikte tenfiz ka-
rarı ve vasiyetnamenin onaylı bir örneği; vasiyet alacaklısı, yasal ve atanmış mirasçılar tara-
fından birlikte yapılırsa vasiyetnamenin açılıp okunduğuna dair karar ile birlikte vasiyetname-
nin onaylı bir örneği,

c) Miras taksim veya miras payının devri sözleşmesinde tescil yetkisini içerir noterce
düzenlenmiş sözleşme; miras taksim sözleşmesi mirasçılar arasında yazılı olarak yapılmış olup
da mirasçıların imzaları noterce onaylanmamışsa tüm mirasçıların; imzaların bir kısmı onay-
lanmış ise imzaları onaylanmamış olanların istemleri,

ç) Hükmen yapılan kamulaştırmalarda; mahkeme kararı,
d) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda; gerçek kişi ihale

alıcısının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus bilgilerini ve fotoğrafını içeren, tüzel
kişi ihale alıcılarında ise kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ile birlikte ihale
alıcısı tüzel kişiliğin unvanını içeren ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin
yazısı,
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e) Mahkeme kararına dayalı tescillerde; kesinleşmiş mahkeme kararı,
f) İmar uygulamalarında; kesinleşmiş imar parselasyon planları, dağıtım cetvelleri ve

gerekli diğer belgeler,
g) Devlet veya kamu kurumlarınca taşınmazın tahsis veya devir yoluyla dağıtımında;

ilgili kanuna uygun şekilde yetkili mercilerce verilen karar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir dağıtım cetvelleri,

ğ) Arazi toplulaştırmalarında; yetkili mercilerce onanan kesinleşmiş toplulaştırma plan-
ları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir dağıtım cetvel-
leri,

h) Kooperatiflerin ferdileşme işlemlerinde; üyelerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir liste,

aranır.
Resmî senet düzenlenmesi
MADDE 21 – (1) Sözleşme düzenlenmesi gereken işlemlerde resmî senet düzenlenir.
(2) Resmî senetlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
İstem belgesi düzenlenmesi
MADDE 22 – (1) Sözleşme düzenlenmesini gerektirmeyen işlemlerde, istem sahibinin

kimlik bilgileri ile merkezi nüfus idaresi sisteminden alınan yerleşim yeri bilgilerini içeren is-
tem belgesi düzenlenir.

(2) Müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi, istem belgesinin imzalanmasından
önce işlemle ilgili tüm belgeleri kontrol eder. İşlemi hazırlama ve kontrol etme görevleri aynı
kişide birleşemez. Bu hüküm tek personel bulunan müdürlüklerde uygulanmaz.

(3) İşlemde eksiklik ve yanlışlık bulunmuyorsa, kontrol görevini yapan, istem belgesi-
nin “işlem kontrolü yapıldı” sütununa adını ve soyadını yazarak imzalar, işlemde eksiklik veya
yanlışlık tespit edilmiş ise, bunlar giderilmeden imza aşamasına geçilmez.

(4) İstem sahibi belgeyi, "okudum" ibaresini yazarak imzalar. İstem belgesi, müdür
veya görevlendireceği tapu görevlisi ile belgeyi düzenleyen tapu görevlisi tarafından imzala-
narak müdürlük mührü ile onanır.

(5) İstem belgesinde silinti, kazıntı, çıkıntı yapılamaz. 
Yevmiye defterine kayıt
MADDE 23 – (1) Yevmiye defterine, tapu sicili üzerinde işlem yapılmasını gerektiren

veya reddedilen istemler kaydedilir. Tapu sicili üzerinde kayıtlı hakların birbirlerine üstünlüğü,
bu deftere yazım tarih ve sıra numarasına göre belirlenir.

(2) Müdürlüğe gelen istemler;
a) Sözleşme düzenlenmesi gereken işlemlerde usulüne uygun resmî senet düzenlenerek

taraflarca imzalanmasından,
b) Sözleşme düzenlenmesi gerekmeyen işlemlerde istem belgesinin imzalanmasından,
c) Resmî kurumlara ait yazıların alınmasından
sonra yevmiye defterine kaydedilir.
(3) Yevmiye defterine; işlemin yevmiye numarası, saat ve dakikası, istemde bulunanın

adı ve soyadı, istemin niteliği, isteme konu taşınmazın köy veya mahalle adı, cilt ve sayfa nu-
maraları ile işlemi hazırlayan, kontrol eden ve onaylayanın adı ve soyadı yazılır.

(4) Yevmiye defteri müdür tarafından her iş günü tarih atılarak açılır ve iş günü sonunda
kapatılarak imzalanır. Yevmiye defteri işlem olmadığı günlerde açılıp kapatılmaz.

(5) Yevmiye defterine her sene başında, birden başlayan sıra numarası verilir.
(6) Müdür, müdürlük dışına çıkarken veya izin ve rapor gibi nedenlerle görevinden ay-

rılırken yetki verdiği memuru yevmiye defterine yazar ve imza eder. Müdür göreve dönünce,
göreve başladığını yine yevmiye defterine yazar ve imza eder.
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Tanık bulundurulması gereken hâller
MADDE 24 – (1) Tapu işlemlerinde, istem sahiplerinden biri veya birkaçının imza ata-

maması, okuma ve yazma bilmemesi, kimliklerinde şüpheye düşülmesi, ölünceye kadar bakma
sözleşmesi ile mevzuatın öngördüğü diğer hâllerde iki tanık bulundurulur.

(2) İstem sahibinin, işitme, konuşma veya görme engelli olması hâlinde, işlemler isteğe
bağlı olarak iki tanık huzurunda yapılır. Engellinin tanık istememesi hâlinde, bu husus istem
belgesinde veya resmî senette belirtilir. İlgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı
ile anlaşma imkânının da bulunmaması hâlinde, işaret dilinden anlayan yeminli bilirkişi bu-
lundurulur.

(3) İstem sahiplerinden biri veya birkaçının Türkçe bilmemesi hâlinde, yeminli tercü-
man bulundurulur.

(4) Yeminli tercüman ve bilirkişinin, 12/1/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhake-
meleri Kanununa göre mahkeme huzurunda yaptıkları yemine ilişkin tutanağı müdürlüğe ibraz
etmeleri gerekir.

(5) Tanıklar, bilirkişi ve tercüman da resmî senedi veya istem belgesini imzalarlar. Res-
mî senede veya istem belgesine, tanık, bilirkişi ve tercümanın yerleşim yeri ve kimlik bilgileri
yazılır. Tanık, bilirkişi ve tercümanın okuma yazma bilmesi ve fiil ehliyetine sahip olması ge-
rekir.

(6) İşlemin yapıldığı müdürlükte görev yapanlar tanıklık ve tercümanlık yapamazlar.
İmza bilmeyenin işareti
MADDE 25 – (1) İstem sahiplerinden biri veya birkaçı imza bilmiyorsa, sol elin baş-

parmağı, yoksa sağ elin başparmağı o da yoksa diğer parmaklardan biri ilgili belgeye bastırılır.
Sol el başparmağı dışında bir parmak kullanılmışsa, hangi parmağın bastırıldığı yazılır.

(2) Mühür kullanılması hâlinde parmağın da bastırılması zorunludur.
(3) Tanıklar, mühür ve parmak izini onaylarlar.
İstemin reddedilmesi
MADDE 26 – (1) Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve 4721

sayılı Kanunun 1011 inci maddesine göre geçici tescil şerhine de imkân bulunmayan istemler
geciktirilmeden, gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir.

(2) Ret kararının varlığı, tarih ve yevmiye numarası esas alınarak kütüğün beyanlar sü-
tununda belirtilir. İstemin reddi halinde, ret gerekçesi giderilmeden reddin konusu tapu işlemi
yapılamaz.

(3) Ret kararı, istem sahibine elden veya 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre tebliğ edilir.

(4) Ret kararına, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde müdürlüğün bağlı bulun-
duğu bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünün kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren on-
beş gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî Hakların Tescili

Tescilin şekli
MADDE 27 – (1) İstem, yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı tarih ve yevmiye

numarası ile kütüğe tescil edilir. Tescil, siyah veya mavi mürekkepli kalemle ve kitap harfleriyle
okunaklı şekilde yazılır. Kütük üzerinde kazıntı, silinti ve çıkıntı yapılamaz.

Mülkiyet hakkının tescili
MADDE 28 – (1) Kütük sayfası malik sütunundaki devreden kişinin adı ve soyadı,

baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarası kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve
yine kırmızı mürekkepli kalemle tarih ve yevmiye numarası yazılır. Malik sütununun ilk beş
satırına yeni malikin adı, soyadı ve baba adı, edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarası yazılır.
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(2) Tüzel kişilerin unvanı tam olarak yazılır.
(3) Paylı mülkiyette pay miktarı; paydaşların adı, soyadı ve baba adından sonraki kı-

sımda, kesirli olarak gösterilir.
(4) Bir paydaş sonradan başka bir paya sahip olduğu takdirde, paylar üzerinde herhangi

bir kısıtlama bulunmaması hâlinde payın tescili sırasında payların toplamı yazılır. Kısıtlamanın
terkin edilmesi durumunda, paylar re'sen birleştirilerek edinme sebebi sütununa pay birleştir-
mesi ifadesi yazılır.

(5) Elbirliği mülkiyette elbirliğini doğuran neden, malik adlarının ortak paranteze alın-
masından sonra belirtilir.

(6) Aynı malike ait birden çok taşınmaz birbirine bitişik olmasa da, malikin istemiyle
TAKBİS üzerinde müşterek tapu kütüğüne kaydedilerek, taşınmaz sayfa numaraları ile bağlantı
sağlanır. Bu durumda, müşterek tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların asıl sayfaları üzerinde,
herhangi bir işlem yapılamaz. Müşterek tapu kütüğünden çıkarılan taşınmazlar üzerindeki mev-
cut hak ve yükler, taşınmazların asıl sayfalarına nakledilir.

Ortaklaşa kullanılan yerlerin tescili
MADDE 29 – (1) Sosyal tesis, ticarî mahal, yüzme havuzu, tenis kortu gibi taşınmaz

veya bağımsız bölümler ortaklaşa kullanıma ayrılmış ise, malik sütununa yararlanan taşınmaz-
ların ada ve parsel veya bağımsız bölüm numaraları yazılır.

(2) Ortaklaşa kullanılan yerler, yararlanan taşınmazlarla aynı ada ve parsel içerisinde
olabileceği gibi, ortak sınırı olmaksızın ayrı ada ve parsellerde de bulunabilir.

(3) Yararlanan taşınmazların kütük sayfasının beyanlar sütununa, ortaklaşa kullanılan
taşınmazın, hangi ada ve parsel veya bağımsız bölümle ortak olduğu belirtilir.

(4) Ortaklaşa kullanılan yerler, kanunî istisnalar dışında, yararlanan bütün taşınmaz ma-
liklerinin birlikte istemleri olmadan paylı mülkiyete dönüştürülemez.

İrtifak hakları ve taşınmaz yükünün tescili
MADDE 30 – (1) İrtifak hakları, kütük sayfasında ayrılan özel sütununa tescil edilir.
(2) Kişisel irtifak hakları, ilgili taşınmazın kütük sayfası irtifak hakları sütununda mü-

kellefiyet anlamına gelen "m" harfi ile gösterilir. Hak sahibinin adı, soyadı ve irtifak hakkının
çeşidi belirtilerek ve varsa süresi yazılarak tescil edilir. Bu hakları tescilinde, ayrıca her bir ir-
tifak hakkı için "a" harfinden başlamak üzere alfabenin tüm harfleri (a, b, c, ç, ... g, ğ, ... ı, i,
j... gibi) kullanılır.

(3) Taşınmaz lehine kurulan irtifak hakları, lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazın kütük
sayfasında hak anlamına gelen "h" harfi ile aleyhine irtifak hakkı kurulan yüklü taşınmazın
kütük sayfasında ise, "m" harfi ile gösterilir. Yararlanan taşınmazın kütük sayfası irtifak hakları
sütununda, yüklü taşınmaz üzerinde tescil edilecek irtifak hakkının niteliği belirtilir. Yüklü ta-
şınmazın kütük sayfasında ise, yararlanan taşınmaz lehine kurulan irtifak hakkının niteliği tescil
edilir. Taşınmaz lehine kurulacak irtifak hakları planında da gösterilir.

(4) Taşınmaz yükü, yüklü taşınmazın kütük sayfası irtifak hakları sütununa tescil edilir.
Hak sahibi ve kıymeti belirtilir. Belirli bir taşınmaz lehine yük söz konusu ise, aynı zamanda
yararlanan taşınmaz kütük sayfası irtifak sütununda niteliği de belirtilerek tescil edilir.

(5) Bağımsız ve sürekli irtifak hakları ise, tapu kütüğünün en son sayfasına tescil edilir,
taşınmaz ve üzerindeki hakların tapu kütüğü sayfaları arasında bağlantı sağlanır.

Rehin haklarının tescili
MADDE 31 – (1) Taşınmaz rehni, kütük sayfasının ilgili sütununa aşağıdaki şekilde

tescil edilir:
a) Her bir rehin hakkı için, "A" harfinden başlamak üzere alfabenin tüm harfleri (A, B,

C, Ç, ... G, Ğ,... I, İ, J... gibi) kullanılır.
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b) Tescilde, ipotek "İ", ipotekli borç senedi "İ.B.S.", irat senedi "İ.S." harfleriyle gös-
terilir.

c) Alacaklının adı, soyadı ve baba adı, tüzel kişinin unvanı tam olarak yazılır, ipotekli
borç senedi hamiline yazılı ise bu durum belirtilir.

ç) Rehin miktarı, varsa faiz oranı, rehin derecesi, rehin süresi ile tescil tarihi ve yevmiye
numarası yazılır. Faiz oranı değişken ise, düşünceler sütununda belirtilir. Rehin haklarının ter-
kini için sonraki ilk satır boş bırakılır.

(2) Rehin hakkının kuruluşundaki şartlarda yapılan değişikliğe ait sözleşmeler, alacağın
kısmen ödenmesine ilişkin istemler, 11/1/2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun
183 üncü maddesi uyarınca yapılacak alacağın devri sözleşmeleri ve benzerleri düşünceler sü-
tununda belirtilir.

(3) Boşalan dereceye geçme hakkı veren sözleşmeler, şerhler sütununda gösterilir.
Müşterek rehnin tescili
MADDE 32 – (1) Birden çok taşınmazın aynı alacak için rehnedilmesi hâlinde, tescil

aşağıdaki şekilde yapılır;
a) Aynı malike ait birden çok taşınmaz veya pay aynı alacak için rehin edilirse; ilgili

taşınmazların kütük sayfaları rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte,
düşünceler sütununda hangi taşınmazlarla müşterek rehinli olduğu belirtilir.

b) Müştereken ve/veya müteselsilen borçlu kimselere ait birden çok taşınmaz veya pay
aynı alacak için rehin edilirse; ilgili taşınmazların kütük sayfaları rehin sütununa alacak mik-
tarının tamamı tescil edilmekle birlikte, düşünceler sütununda hangi taşınmazlarla müşterek
rehinli olduğu belirtilir.

c) Müşterek ve/veya müteselsil borç durumu söz konusu olmaksızın aynı alacak için
birden çok kişiye ait taşınmaz veya pay rehnedilirse; taşınmaz veya paylardan her birinin bu
alacağın belli bir kısmı için rehin edilmesi gerekir. İlgili taşınmazların kütük sayfaları rehin
sütununa, rehin miktarından taşınmaza isabet eden miktarı tescil edilir. Her bir taşınmaz veya
payın ne miktar için rehnedildiği belirtilmezse istem reddedilir.

ç) Bir rehin hakkı, 28 inci maddenin altıncı fıkrası gereğince oluşturulan müşterek tapu
kütüğü sayfasına kaydedilen taşınmazların tamamını kapsamadıkça, bu sayfaya tescil oluna-
maz. İstem konusu rehin hakkı müşterek tapu kütüğü sayfasında tescilli bulunan taşınmazlardan
bazılarını kapsamakta ise, rehin kapsamı dışında kalan taşınmaz, müşterek tapu kütüğü sayfa-
sından çıkartılarak kayıtların taşınması hükümleri dikkate alınmak suretiyle tapu kütüğüne
re'sen nakledilir.

Paylı mülkiyete konu taşınmazlarda payın rehni
MADDE 33 – (1) Paylı mülkiyete konu taşınmazlarda payın rehnedilmesi hâlinde, han-

gi payın rehinli olduğu düşünceler sütununda belirtilir.
(2) Taşınmaz, paylara ayrılarak rehnedilemeyeceği gibi, bir paydaşın payı da bölünerek

rehnedilemez.
(3) Pay üzerinde rehin kurulduktan sonra, paydaşlar taşınmazın tamamını rehnede-

mezler.
(4) Elbirliği mülkiyeti, paylı mülkiyete çevrilmeden herhangi bir ortağın payı rehne-

dilmez.
Korunmuş miktar
MADDE 34 – (1) Sonradan kurulacak rehin hakkı için boş derece bırakılmak istenirse,

rehindeki şekle uyulmak kaydıyla, kütüğün rehin sütunu alacaklı adı kısmına "korunmuş mik-
tar" ibaresi ve alacak sütununa da miktarı yazılır. Faiz ve müddet sütunu boş bırakılır.
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Düşünceler sütunu
MADDE 35 – (1) Rehin haklarına ilişkin düşünceler sütunundaki rehinle ilgili belirt-

meler, rehin hangi harf ile tescil edilmiş ise, o harf kullanılarak yazılır.
(2) Aynı rehin için birden fazla belirtme yazılması hâlinde de aynı harf kullanılır.
(3) Rehinli pay devredilirse, düşünceler sütunundaki eski malikin adı çizilip, devir

işlemine ilişkin tarih ve yevmiye ile rehne ait harf kullanılmak suretiyle yeni malikin adı ya-
zılır.

(4) Rehnin terkini hâlinde, düşünceler sütunundaki rehne ilişkin belirtmeler ve varsa
boşalan dereceye geçme hakkı şerhi de terkin edilir.

(5) Zanaatkârlar ve yüklenicilerin kanunî ipoteklerinin tescilinde, düşünceler sütununa
“zanaatkâr ve yüklenici ipoteği” olduğu belirtilir.

Tescilin kontrolü
MADDE 36 – (1) Müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi, tescil kontrolünü yapar.

Tescil ve tescili kontrol etme görevleri aynı kişide birleşemez. Bu hüküm tek personel bulunan
müdürlüklerde uygulanmaz.

(2) Tescilde eksiklik ve yanlışlık bulunmuyorsa, kontrol görevini yapan, istem belge-
sinin ilgili sütununa "tescil kontrolü yapıldı" ibaresiyle birlikte adını ve soyadını yazarak im-
zalar.

ALTINCI BÖLÜM
İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve Taşınmaz Karşılık

Gösterilerek Çıkarılan Senetler

Değerleme yapılması ve taşınmaz değerleme komisyonu
MADDE 37 – (1) İpotekli borç senedi veya irat senedi yoluyla rehin hakkı kurulması

için rehin konusu taşınmazın değeri komisyon tarafından tespit edilir.
(2) Taşınmaz değerleme komisyonu; müdürün başkanlığında, kadastro müdürlüğünden

varsa mühendis yoksa kontrol memuru, defterdarlık veya malmüdürlüğünden bir temsilci, il-
gisine göre belediye encümeni veya il veya ilçe idare kurulu tarafından belirlenecek bir teknik
eleman, değeri tespit edilecek taşınmaz tarım arazisi ise tarım müdürlüğünce, konut veya arsa
ise ticaret veya sanayi odası tarafından belirlenecek bir teknik eleman olmak üzere beş kişiden
oluşur.

(3) Komisyon üyeleri, müdürün yazılı talebi üzerine ilgili idarelerce yedi gün içerisinde
belirlenerek müdürlüğe bildirilir. Komisyon; müdürün üyelere yazılı olarak bildireceği yer,
gün ve saatte, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla alacağı kararla değeri belirler. Ka-
rara katılmayan üye katılmama gerekçesini yazmak zorundadır.

(4) Komisyon üyelerine, çalışacakları günler için ücret ödenir. Bu ücret, 10/2/1954 tarih
ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun birinci derecedeki memurlara öngördüğü miktarın üç ka-
tından fazla olmamak üzere Genel Müdürlükçe belirlenir.

(5) Değer tespitiyle ilgili ücret, keşif ve inceleme giderleri ilgililer tarafından ödenir.
(6) Taşınmazın kayıtlı bulunduğu müdürlüğün yetki alanı dışındaki taşınmaza yönelik

ipotekli borç senedi veya irat senedi kurulması talep edilirse, değer tespiti taşınmazın kayıtlı
bulunduğu müdürlük tarafından yapılır.

İpotekli borç senedi için değer tespiti
MADDE 38 – (1) Taşınmazın değeri;
a) Cinsi,
b) Yüzölçümü,
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c) Emlak vergisi beyan değeri,
ç) Varsa resmî makamlarca yapılmış değer takdiri,
d) Getireceği gelir,
e) Arsa ve arazilerde emsal satış değerleri,
f) Binalarda resmî maliyet değeri ve yıpranma payı,
g) Değerini etkileyecek diğer nitelikleri,
esas alınarak bir rapora dayalı olarak tespit edilir.
(2) Taşınmazın komisyon tarafından tespit edilmiş değerini aşan miktar için ipotekli

borç senedi yoluyla rehin hakkı kurulamaz.
İrat senedi için değer tespiti
MADDE 39 – (1) İrat senedi, tarım arazisi, binalar veya üzerinde bina yapılabilecek

arsalar üzerinde kurulur.
(2) İrat senedindeki alacak miktarı; irat senedi tarım arazisi üzerinde kurulacaksa, ara-

zinin gelir değerinin, bina veya arsa üzerinde kurulacaksa gelir değeri ile bina veya arsanın
rayiç değeri ortalamasının beşte üçünü aşamaz.

Gelir değerinin tespit edilmesi
MADDE 40 – (1) Tarım arazisinin gelir değeri, yıllık olağan kira ile ortalama kira be-

deli toplamının yarısının (10) rakamı ile çarpımından elde edilecek tutardır. Olağan kira, araziyi
işleten kimsenin emek ve masrafına karşılık makul bir kazanç elde etmesine elverişli olan ki-
radır. Ortalama kira, değeri belirlenecek arazinin geriye doğru on senelik getirdiği kira topla-
mının onda biridir.

(2) Gelir değeri tespit edilecek taşınmaz kiraya verilmemiş olur ve bulunduğu bölge
içinde veya civar bölgelerde karşılaştırma yoluyla olağan ve ortalama kirayı da belirleme müm-
kün olmaz ise, genel hâsılatın ortalaması bulunur. Hâsılat ortalamasının bulunmasında, on yılda
getirdiği hâsılat gözönüne alınır. Tarımın gerektirdiği masraf düşülüp, kalan net hâsılat kabul
edilerek on yıllık toplamı, gelir değeri kabul edilir.

İpotekli borç senedi veya irat senedinin düzenlenmesi
MADDE 41 – (1) ipotekli borç senedi ve irat senedi nama veya hamile yazılı düzenle-

nebilir. Bu senetler yüklü taşınmazın maliki adına da düzenlenebilir.
(2) İpotekli borç senedi ve irat senedinin şekli Genel Müdürlükçe belirlenir.
(3) Bu senetlerde taşınmazın kayıtlı bulunduğu kütüğün; il ve ilçesi, mahallesi veya

köyü, pafta, ada ve parsel numaraları, cinsi, cilt ve sayfa numarası, tespit edilen resmi değeri,
rehin hakkı ile ilgili bilgiler ve taşınmaz üzerindeki tüm kısıtlamalar yer alır.

(4) Bir senet iptal edilip de yerine yeniden senet verildiğinde, yeni senette eski senedin
yerine verildiği belirtilir.

(5) İpotekli borç senedi ve irat senedi, taşınmaz maliki ve borçlu tarafından birlikte im-
zalanır.

(6) İpotekli borç senedi ve irat senedi tapu siciliyle karşılaştırılarak, kapsamı sicil
içeriğine uygun olduğu takdirde müdür ile defterdar veya malmüdürü tarafından imzalanır.

(7) İpotekli borç senedi veya irat senedi düzenlenirken, alacaklı, borçlu ve taşınmaz
malikinin birlikte ortak bir temsilci atamaları halinde temsilcinin adı ve soyadı, ipotekli borç
senedi veya irat senedinde ve kütüğün düşünceler sütununda belirtilir.

(8) Müdür, borçlunun ve kısıtlanan taşınmaz malikinin yazılı istemiyle senedi alacaklıya
veya temsilcisine teslim eder.
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Birden çok taşınmazın kısıtlanmasında senetler
MADDE 42 – (1) Aynı alacak için aynı malike veya müşterek ve/veya müteselsil borçlu

olan kimselere ait birden çok taşınmaz üzerinde ipotekli borç senedi veya irat senedi kurulursa
tek bir senet verilir.

(2) Aynı alacak için birden çok kişiye ait taşınmaz veya payı üzerinde müşterek borç
durumu söz konusu olmaksızın ipotekli borç senedi veya irat senedi kurulursa, taşınmazı kı-
sıtlayan her alacak için ayrı senet verilir.

Rehin kapsamına sonradan taşınmaz ilavesi
MADDE 43 – (1) Bir ipotekli borç senedinin ve irat senedinin kurulmasından sonra,

başkaca taşınmazların aynı rehin hakkına dahil edilmesi, bu bölümdeki hükümlere göre yapılır.
İpotekli borç senedi ve irat senedi üzerinde yapılacak değişiklikler
MADDE 44 – (1) İpotekli borç senedi ve irat senedi kayıtlarının değiştirilmesi tarafların

anlaşması ve senetlerin müdürlüğe verilmesi ile yapılabilir. Anlaşma olmazsa mahkeme kararı
olmadan değişiklik yapılamaz.

(2) Kayıt üzerinde yapılan değişiklikler, senetler üzerine de yazılmak suretiyle müdür
ile defterdar veya malmüdürü tarafından imzalanır.

Seri halinde senet çıkarılması
MADDE 45 – (1) 4721 sayılı Kanunun 931 inci maddesi uyarınca seri halinde senet

çıkarılırsa, rehinle ilgili işlemlerden başka, çıkarılan senetlerin adedi, taşınmazın kayıtlı olduğu
kütük sayfasının rehin haklarına ait düşünceler sütununda belirtilir.

(2) Tahvilleri güvence altına almak üzere çıkarılan ipotekli borç veya irat senetleri,
rehin olarak tescil edilirken, tahvillerin nama veya hamiline yazılı olduğu alacaklılar sütununda
ayrıca belirtilir. Tahvillerin adet ve niteliği ile varsa alacaklı ve borçluyu temsil eden kişinin
adı rehin haklarına ait düşünceler sütununda belirtilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Şerhler ve Beyanlar

Şerhler sütunu
MADDE 46 – (1) Kütüğün şerhler sütununa kişisel haklar, tasarruf yetkisini kısıtlayan

veya yasaklayan şerhler, geçici tescil şerhleri ile kanunlarda öngörülen diğer hususlar yazılır.
Kişisel hakların şerhi için aranacak belgeler
MADDE 47 – (1) Kişisel hakların, şerhler sütununa kaydı için;
a) Satışla birlikte kurulan gerialım hakkı, bağışla birlikte kurulan bağışlayana dönme

hakkı, rehinle birlikte kurulan boşalan dereceye geçme hakkı ve irtifak hakkı vaadi için resmî
senet,

b) Satış sözleşmesinden ayrı olarak düzenlenen gerialım hakkı, bağış sözleşmesinden
ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönme hakkı ve rehinden ayrı olarak düzenlenen boşalan
dereceye geçme hakkı için noterce düzenlenen sözleşme,

c) Alım, taşınmaz satış vaadi, bağışlama vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat hakkı için
noterce düzenlenen sözleşme,

ç) Sözleşmeden doğan önalım hakkı ve taşınmaz kiraları için yazılı sözleşme,
aranır.
Tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler için aranacak belgeler
MADDE 48 – (1) Tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler için;
a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmî yazısı,
b) Devretmekle yükümlü önmirasçı atama hâlinde vasiyetnamenin onaylı bir örneği ve

şerhi içeren mahkeme yazısı,
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c) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin hâllerde mahkeme kararı,
ç) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini  öngördüğü diğer hâllerde kanunda belirtilen

belgeler,
aranır.
Tasarruf hakkını yasaklayan şerhler için aranacak belgeler
MADDE 49 – (1) Tasarruf hakkını yasaklayan şerhler için;
a) İhtiyatî tedbir için mahkeme kararı veya yazısı,
b) Kamu haczi, iflas veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmî

yazısı,
c) Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden

alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneği,
ç) Aile yurdu kurulması hâlinde mahkeme kararı veya yazısı,
d) Eşlerden birinin taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması hâlinde mah-

keme kararı,
e) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü diğer hâllerde kanunda belirtilen

belgeler,
aranır.
Geçici tescil şerhi
MADDE 50 – (1) İddia edilen bir aynî hakkın güvence altına alınmasının gerektiği

veya tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki eksikliklerin sonradan tamamlanmasına kanunun
olanak tanıdığı hâllerde, bütün ilgililerin istemi veya hâkim kararı ile geçici tescil şerhi verile-
bilir.

Şerhin şekli
MADDE 51 – (1) Şerhler, kütük sayfasındaki özel sütuna, konusu, süresi, tarih ve yev-

miye numarası ile varsa değeri gösterilerek yazılır, terkini için sonraki ilk satır boş bırakılır.
(2) Geçici tescil şerhleri “G.T.Ş.” harfleriyle gösterilir. Kesin tescil, terkin olunacak ge-

çici tescil şerhinin tarih ve yevmiye numarası ile yapılır.
(3) Şerhle yükümlü taşınmaz devre konu olursa, varsa şerhler sütunundaki eski malikin

adı çizilip, şerhin tarih ve yevmiye numarası değiştirilmeksizin, devir işlemine ilişkin tarih ve
yevmiye numarası ile yeni malikin adı yazılır.

Beyanlar sütununda belirtme
MADDE 52 – (1) Kütüğün beyanlar sütununa, mevzuatın yazılmasını öngördüğü hu-

suslar tarih ve yevmiye numarası belirtilerek yazılır.
(2) Tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukukî veya teknik

sebeplerin Müdürlükçe tespiti hâlinde, bu husus kütüğün beyanlar sütununda re'sen belirtilir.
Eklentilerin yazımı
MADDE 53 – (1) Eklentiler, mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine, kütüğün

beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numarası ile yazılır.
(2) İstem sahibinin dilekçesinde eklentinin adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir.
(3) 23/6/1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun eklentiye dair hükümleri

saklıdır.
Kurulmaları artık mümkün olmayan aynî hakların yazımı
MADDE 54 – (1) 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmaları artık mümkün ol-

mayan aynî haklar, ilgili taşınmaz kütüğünün beyanlar sütununa yazılır. Bu hakların tasarruf
işlemleri, bağımsız ve sürekli hakların kayıt usulüne tâbidir.
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Vesayet kararlarının yazımı
MADDE 55 – (1) Müdürlüğün, hak sahibinin vesayet altına alındığına veya vesayetin

kaldırıldığına dair mahkeme kararlarından yazılı olarak bilgisi olursa, bu durum taşınmazın
kütüğünün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numarası ile yazılır.

Zanaatkârlar veya yüklenicilerin işe başlama tarihinin yazımı
MADDE 56 – (1) İşe başlama tarihi, hak sahibi, zanaatkâr veya yüklenicinin bildirimi

üzerine beyanlar sütununa yazılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve Kayıtların Taşınması

Taşınmazın bölünmesi
MADDE 57 – (1) Bir taşınmazın bölünmesi sonucunda oluşan her yeni taşınmaz için

bir kütük sayfası açılarak tescil edilir.
Yararlanan taşınmaz yönünden irtifak haklarının taşınması
MADDE 58 – (1) İrtifak hakkından yararlanan taşınmazın bölünmesi hâlinde kural

olarak, irtifak hakkı her taşınmaz yararına devam eder. Ancak bu haktan bir veya birden fazla
taşınmaz yararlanıyorsa, yüklü taşınmaz maliki irtifak hakkının diğer taşınmazlardan terkinini
isteyebilir. Müdürlük, bu istemi irtifak hakkı sahibine bildirir ve bildirim tarihinden itibaren
bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin edilir.

Yüklü taşınmaz yönünden irtifak haklarının taşınması
MADDE 59 – (1) Yüklü taşınmazın bölünmesi hâlinde kural olarak, irtifak hakkı her

taşınmaz üzerinde devam eder. Ancak, irtifak hakkı belirli taşınmazlar üzerinde kullanılmazsa,
bu taşınmazların maliklerinden her biri kendi taşınmazı üzerindeki irtifak hakkının terkinini
isteyebilir. Müdürlük, bu istemi irtifak hakkı sahibine bildirir ve bildirim tarihinden itibaren
bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin edilir.

Taşınmazların bölünmesinde rehnin taşınması veya paylaştırılması
MADDE 60 – (1) Taşınmazların bölünmesinde, rehin hakları yeni taşınmazların tama-

mına aynen nakledilir. Bu durumda, yeni oluşan taşınmazların kütük sayfalarının düşünceler
sütununda, rehinlerin birbirleriyle bağlantıları belirtilir ve taşınmazın bölünmesi ile rehnin ta-
şınması alacaklılara hemen bildirilir.

(2) Taşınmazların bölünmesi sırasında, rehnin ayrılan parçaların kıymeti oranında veya
farklı oranlarda paylaştırılması istenilirse; taraflar arasında sözleşme varsa sözleşme hüküm-
lerine, rehin alacaklısının onayının bulunması hâlinde ise bu onaya göre rehin hakları oluşan
taşınmazlara nakledilir.

Bölünme yolu ile taksimde rehnin taşınması
MADDE 61 – (1) Paylı mülkiyete konu bir taşınmazın paydaşlarından biri veya birka-

çının payı üzerinde rehin hakkı olup da, bu taşınmazın bölünerek taksimi istenilirse, rehin ala-
caklısının onayı alınır. Rehin alacaklısı onay vermezse, istemde bulunan tarafın mahkemeden
alacağı karara göre işlem yapılır ve işlem sonucu alacaklılara hemen bildirilir.

(2) Paydaşlar, rehin haklarının hukukî sonuçlarını kabul ederek rehnin bölünme sonu-
cunda oluşacak taşınmazlarına müşterek rehin olarak aynen taşınmasına onay verirlerse, bu
duruma göre işlem yapılır.

Aynen taksimde rehin hakkının taşınması
MADDE 62 – (1) Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz, müşterek ve müteselsil

rehinli olup, bölünme söz konusu olmaksızın taksim edilir ise, rehin bütün taşınmazlar üzerinde
olduğu gibi korunur, işlemin sonucu alacaklıya hemen bildirilir,
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(2) Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz, müşterek ve müteselsil sorumlu olmak-
sızın ayrı ayrı rehinli olup, aynen taksimi istenirse, rehin alacaklısının onayı alınır. Rehin ala-
caklısı onay vermezse, istemde bulunan tarafın mahkemeden alacağı karara göre işlem yapılır
ve işlem sonucu alacaklılara hemen bildirilir.

(3) Hissedarlar, rehin haklarının hukukî sonuçlarını kabul ederek rehnin aynen taksim
sonucunda oluşacak taşınmazlarına müşterek rehin olarak aynen taşınmasına onay verirlerse,
bu duruma göre işlem yapılır.

Yararlanan ve yüklü taşınmazın bölünmesi
MADDE 63 – (1) Yararlanan ve yüklü taşınmazın bölünmesinde kütük sayfasında mev-

cut hak ve yükler, oluşan yeni taşınmazların kütük sayfalarına aynen nakledilir ve beyanlar sü-
tununda aralarındaki bağlantı gösterilir.

Şerhler ve beyanların taşınması
MADDE 64 – (1) Bir taşınmazın bölünmesinde, üzerindeki bütün şerh ve beyan kayıt-

ları, oluşan taşınmazların sayfalarına aynen nakledilerek aralarında bağlantı sağlanır. Şerh veya
beyan kaydının hangi taşınmaz üzerinde devam ettiği hukuken ve teknik açıdan belirlenebili-
yorsa, kaydın sadece o taşınmaza nakledilmesiyle yetinilir.

(2) Taşınmazın bölünme yolu ile taksiminde, şerhler ve beyanlar 60 ıncı ve 61 inci mad-
de hükümleri uyarınca nakledilir.

Yeni parsel oluşumunu gerektirmeyen bölünmelerde hakların durumu
MADDE 65 – (1) Taşınmazın kamulaştırma nedeniyle, hakların ve yüklerin aktarılma-

sına gerek olmaksızın bir parçasının ayrılarak sicilden terkini gerekiyor ise, kütük sayfası, ta-
şınmazın diğer kısmı için olduğu gibi bırakılır. Ayrılan parçanın yüzölçümü, ayırma tarihi ve
yevmiye numarası ile ayırma nedeni taşınmazın yüzölçümü kısmında gösterilir ve miktarından
düşülür. İşlemin sonucu, kütükteki bütün hak sahiplerine ve kamulaştırmayı yapan idareye bil-
dirilir.

(2) Malikin istemiyle kamuya ayrılan alanlara terk hâlinde ise, kütükteki bütün hak sa-
hiplerinin onayı aranır.

Birleştirme ve hakların taşınması
MADDE 66 – (1) Aynı veya değişik maliklere ait birbirine bitişik taşınmazların birleş-

tirilmesi mümkündür.
(2) Birleştirilecek taşınmazların üzerinde sınırlı aynî haklar ile şerhedilmiş kişisel haklar

var ise, bütün hak sahiplerinin onayı alınır.
(3) Aynı malike ait yüklü olmayan bir taşınmaz ile yüklü bir taşınmazın birleştirilmesi

istenildiğinde, hak sahiplerinin onayı aranmaz.
(4) Yapılacak planlarla yola cepheli duruma gelen taşınmazlar üzerinde geçit hakkı bu-

lunması hâlinde, birleştirme işleminde geçit hakkı lehtarının onayı aranmaz. 4721 sayılı Ka-
nunun 1026 ncı maddesi uyarınca yüklü taşınmaz malikinin istemine istinaden birleştirme so-
nucu yola cepheli hâle gelen taşınmazların lehine olan geçit hakkı terkin edilir ve geçit hakkı
lehtarına hemen bildirilir.

(5) Birleştirilen taşınmazlar üzerindeki hak ve yükler, yeni oluşan taşınmazın kütük
sayfasına aynen nakledilir. Nakledilen haklar ve yüklerin paydaşlardan hangisine ait olduğu
da ayrıca belirtilir ve eski sayfalar kapatılır.

Sayfa kapatılması ve yeni sayfa açılması
MADDE 67 – (1) Bölünme, birleştirme, taşınmaz kaydının terkini ve aktarılması du-

rumlarında kütük sayfası kapatılır. Bunun için "Sayfa No" sütunu sol üst köşeden sağa çapraz
tek çizgiyle, "Mülkiyet" sütununda maliklerden sonra gelen ilk boş satır da yatay olmak üzere
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kırmızı mürekkepli kalemle ve çift çizgi ile çizilir. Beyanlar sütununda kütük sayfasının kapa-
tılma nedeni yine kırmızı mürekkepli kalemle açıklanarak, işlemle ilgili tarih ve yevmiye
numarası yazılır.

(2) Kapatılan kütük sayfası ile birlikte varsa ek sayfalar da aynı şekilde kapatılır.
(3) Bir taşınmaza ait kütük sayfası yıpranma veya kopma gibi nedenlerle kullanılamaz

veya okunamaz hâle gelirse, re'sen kapatılır ve yeni sayfa açılır.
(4) Kapatılan sayfa ve sayfalar üzerindeki terkin edilmemiş haklar ve beyanlar, açılan

yeni sayfaya kendi tarih ve yevmiye numaraları değiştirilmeden aynen nakledilir. Kapatılan
sayfa üzerinde işlem yapılamaz.

(5) Kat mülkiyeti veya kat irtifakına tâbi taşınmazların tescilinde ve kütük sayfalarının
açılıp kapatılmasında 634 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

Ek sayfa açılması
MADDE 68 – (1) Bir taşınmazın kayıtlı olduğu kütük sayfasının sütunlarından herhangi

birisinin dolması hâlinde, ilgili mahalle veya köyün son kütüğünde ilk boş sayfa açılır ve say-
fanın numara sütunundaki ek sayfa numarası ile karşılıklı bağlantı sağlanır. Açılan ek sayfalarda
taşınmazın yüzölçümü ve niteliği belirtilmez.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Terkin, Değişiklik ve Düzeltmeler

Terkin
MADDE 69 – (1) Tapu sicilinde terkin, tescilin kendisine hak sağladığı kimsenin iste-

mine ya da yetkili makam veya mahkeme kararına istinaden yapılır.
(2) Kayıtların terkininde, tescil istemleriyle ilgili hükümler uygulanır.
(3) Kanunda açıkça gösterilen hâller ile şerhedilmiş kişisel haklarda ve tescil edilmiş

taşınmaz lehine veya kişisel irtifak haklarında belli bir süre söz konusu ise, bu sürenin dolması
hâlinde taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin işlemi yapılır.

(4) Bir aynî hakkın veya şerhedilmiş kişisel hakkın diğer sebeplere dayalı olarak sona
ermesiyle kayıt hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir.
Müdürlük, bu istemi yerine getirirse her ilgili, bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak
otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir.

(5) 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri uyarınca takip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas, konkordato ile verilen
süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesi şerhi bulunan ta-
şınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren iki yıllık sürenin sonunda
Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin
edilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir.

Terkinin şekli
MADDE 70 – (1) Tapu sicili üzerinde yapılacak terkinler, terkin edilecek hakla ilgili

kaydın üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilmesi ve altındaki satıra yine kırmızı mürek-
kepli kalemle "terkin edildi" ibaresi ile tarih ve yevmiye numarasının yazılması ve müdürün
veya görevlendireceği tapu görevlisinin imzalamasıyla olur.

(2) Hakkın tescilinde harf kullanılmış ise, terkininde de aynı harf kullanılır.
İpotekli borç senedi ve irat senedinin iptali
MADDE 71 – (1) İpotekli borç senedi veya irat senedinin iptali, kırmızı mürekkepli

kalemle çapraz çizgi çekilmek ve terkin edildiği hususu yazılmak, terkine ilişkin tarih ve yev-
miye numarası belirtilmek ve müdür tarafından imzalanmak suretiyle yapılır.
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(2) İpotekli borç senedi veya irat senedi yıpranmış ve okunamayacak hale gelmiş ise,
aynı usulle ve üzerine iptal nedeni yazıldıktan sonra iptal edilip, yeniden verilme nedeni belir-
tilmek suretiyle yeni senet verilir. Yeni senet müdür ile defterdar veya malmüdürü tarafından
imzalanır. İptal edilen senetler kütük sayfasına ait dosyada saklanır.

Kaydın değiştirilmesi
MADDE 72 – (1) Tapu sicilinde değişiklik, hak sahibinin istemine ya da yetkili makam

veya mahkeme kararına istinaden yapılır.
(2) Tapu sicilindeki değişiklikler, üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilip, değişiklik

tarih ve yevmiye numarasıyla yeni kaydın yazılması suretiyle yapılır.
(3) Önceki kayıt bir harfle yazılı ise, değişiklikte de aynı harf kullanılır.
(4) Rehinli alacağın kısmen ödenmesi veya rehnin miktar, faiz, derece, süre gibi un-

surlarında yapılacak değişiklikler, düşünceler sütununda ilgili rehnin harfi kullanılmak suretiyle
belirtilir.

Rehinli alacağın devri
MADDE 73 – (1) Rehinli alacağın devri hâlinde; kütük sayfasının ilgili sütununda eski

alacaklının adı, soyadı ve baba adı kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve üzerine düşüncelere
bakınız anlamına gelen "D.B." harfleri, düşünceler sütununda da rehinle ilgili harfle yeni ala-
caklının adı, soyadı, baba adı ile işleme ait tarih ve yevmiye numarası yazılır.

Ana veya yardımcı siciller üzerindeki düzeltmeler
MADDE 74 – (1) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı basit

yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi hâlinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde
açıklanarak, re'sen düzeltme yapılır.

(2) İstem belgesinde yapılan yanlışlık veya eksiklik düzeltilerek belgenin uygun bir ye-
rine yazılmak suretiyle taraflar ve tapu görevlilerince imzalanır ve sicilde buna uygun düzeltme
yapılır.

(3) Ana veya yardımcı siciller üzerinde yapılmış hata veya eksikliklerin, ilgililerce su-
nulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması hâlinde, ilgililerin gerçek
durumu kanıtlayıcı belgelere dayalı başvuruları üzerine, istem yevmiye defterine kaydedilerek
gerekli düzeltme yapılır.

(4) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı tescil veya esaslı ya-
zım hatasının düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması gerekir. İlgililerden bi-
risinin yazılı oluru olmazsa, bu durum beyanlar sütununda belirtilerek, 26/9/2011 tarih ve 659
sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş kişilerin hakkını et-
kileyici nitelikte ise, bu hak sahiplerinin de yazılı olurları aranır.

(6) Müdürlük, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri tebliğ etmekle yükümlüdür.
Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi
MADDE 75 – (1) Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin

adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin başvurusu üzerine;
a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya

muhtarlıktan alınacak fotoğraflı ilmühaber,
b) Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler,
incelenmek ve gerektiğinde tanık ve varsa tespit bilirkişileri dinlemek ve zeminde in-

celeme yapmak suretiyle istemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse, istem yevmiye
defterine kaydedilerek düzeltilir.
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(2) Zeminde inceleme, kadastro müdürlüğü teknik personeli ile birlikte yapılır ve ince-
leme neticesinde teknik rapor düzenlenir. Zeminde incelemede, komşu parsel malikleri, muhtar
ve diğer ilgililer dinlenir; vergi kaydı ve diğer her türlü bilgi ve belgeden yararlanılır.

(3) Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi ve eksikliklerin giderilmesinde de yuka-
rıdaki fıkralar uygulanır.

(4) Bu madde hükümleri uyarınca kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere başvuru yapıl-
ması zorunludur.

Düzeltmenin şekli
MADDE 76 – (1) Yanlış yazım okunacak şekilde, kırmızı mürekkepli kalemle çizilir

ve ilk boş satıra doğrusu yazılır.
(2) Kazıntı, silinti, satır aralarına veya sayfa kenarına çıkıntı veya kayda ek yapılmak

suretiyle düzeltme yapılamaz.
(3) Yevmiye defterine kaydedilerek yapılan düzeltmelerde tarih ve yevmiye numarası,

düzeltmeler siciline kaydedilerek yapılanlarda ise, bu sicilin numarası düzeltilen işlemin üzerine
“D.S.” şeklinde başlayarak yazılır. Düzeltme ile ilgili belgeler taşınmaza ait dosyada saklanır.

ONUNCU BÖLÜM
Yardımcı Siciller, Sicillerin Arşivlenmesi ve Çeşitli Hükümler

Aziller sicili
MADDE 77 – (1) Vekâletten aziller, vekâlet verenlerin adının baş harfleri ve Türkiye

Cumhuriyeti kimlik numarasına göre, her harf için sicilde ayrılan bölüme yazılır.
(2) Azil belgesi geldiğinde, müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi tarafından üze-

rine alındığı tarih, saat ve dakika hemen yazılarak, aziller siciline kaydedilir.
Düzeltmeler sicili
MADDE 78 – (1) Yevmiye defterine yazılması gerekmeyen düzeltmelerin sebebi, dü-

zeltmeler siciline kaydedilir.
Kamu orta malları sicili
MADDE 79 – (1) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi kamu orta

malları, özel siciline kaydedilir ve hangi köy veya belediyeye tahsisli olduğu belirtilir. İlgili
belgeler özel dosyasında saklanır.

Tapu envanter defteri
MADDE 80 – (1) Müdürlükte bulunan bütün kütük, zabıt defteri, yevmiye defteri ve

resmî senet ciltleri ile yardımcı siciller tapu envanter defterine kaydedilir.
İdarî sınırlar kayıt defteri
MADDE 81 – (1) Yetkili mercilerce tespit edilen idarî sınırlarla ilgili kararlar ve köy

sınırları, idarî sınırlar kayıt defterine kaydedilir ve belgeleri özel dosyasında saklanır.
Sicillerin korunması ve senetlerin arşivlenmesi
MADDE 82 – (1) Bu Tüzükte yazılı ana ve yardımcı siciller ile idarî sınırlar kayıt def-

teri özenle saklanır.
(2) Resmî senetler her yıl tarih ve yevmiye sırasıyla ciltlenerek saklanır.
Belgelerin arşivlenmesi
MADDE 83 – (1) Arşivlenecek belgelerin tespiti, elektronik ortamda arşivlenmesi, ar-

şivlemenin usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.
(2) Hangi belgelerin imha edilebileceği ve imha edilme süreleri Genel Müdürlükçe be-

lirlenir.
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Sicillerin müdürlük dışına çıkarılması
MADDE 84 – (1) Tapu sicilleri, Genel Müdürlük birimleri dışına çıkarılamaz.
(2) Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması

ve ispatı gerektiğinde, onaylı örnekleri verilir. Ancak, mahkemeler veya yetkili resmî merciiler
tarafından sicil veya belgelerin aslı istenildiği takdirde, örnekleri müdür tarafından tasdik edilip,
iade edilmek üzere imza karşılığında asılları verilir. Onaylı örnek belgeler, asılları iade edilene
kadar özenle saklanır.

Belge örnekleri
MADDE 85 – (1) Tapu işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen istem belgesi, resmî senet,

tapu senedi ve ipotek belgelerinin birer örneği, müdürlük tarafından hak sahiplerine verilir.
(2) İlgilisinin istemi hâlinde, tapu sicilini oluşturan diğer bilgi ve belgelerin örneği ve-

rilir.
Belgelerin şekli
MADDE 86 – (1) Tapu işlemlerinde  kullanılacak  belgelerin şekilleri, Genel Müdürlük

tarafından belirlenir.
Sicillerin onanması
MADDE 87 – (1) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı siciller kullanılmadan önce, bir-

birini takip eden sayfa numaraları verilerek müdür tarafından kaç sayfadan ibaret olduğu son
sayfaya yazılıp tarih, imza ve mühürle onanır, sayfa araları da ayrıca müdürlük mührü ile mü-
hürlenir. Kadastro aşamasında oluşturulan kütüklerin onama işlemi kadastro müdürü tarafından
yapılır.

Belgelerin elden takibi ve şekli
MADDE 88 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-

ruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından dü-
zenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz
edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince, tapu işlemlerine yönelik düzenlenen belgelerde silinti, ka-
zıntı ve çıkıntı yapılamaz.

Yönetmelik
MADDE 89 – (1) Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 90 – (1) 18/5/1994 tarihli ve 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Tapu Sicili Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.
Kadastrosu yapılmamış yerlerdeki taşınmazın tescili
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde kütük yerine zabıt

defteri veya kat mülkiyeti zabıt defteri tutulur. Taşınmazın sınırları hudut komşuları yazılarak
gösterilir. Taşınmazın varsa resmî haritası veya planı dosyasında saklanır.

Kadastrosu yapılmamış yerlerde arşiv
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kadastrosu yapılmamış yerlerde, her işleme ait belgeler, o

işlem için ayrı bir dosya içinde üzeri tarih, sıra ve yevmiye numarası yazılarak saklanır. İşlem-
lere ait dosyalar ayrıca aylık olarak arşivlenir.

Yürürlük
MADDE 91 – (1) Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 92 – (1) Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/5133

2013 Yılı Yatırım Programında 2008E010070 proje numarasıyla yer alan Bandırma-

Bursa-Ayazma-Osmaneli Projesi kapsamında yapılması planlanan hızlı tren demiryolu hattının

inşası amacıyla Yenişehir-Vezirhan (km: 114+348-143+190) arasındaki güzergâha isabet eden

taşınmazlar ile üzerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel

Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-

ğının 21/6/2013 tarihli ve 2275 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun

27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/5138

Ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet

şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim

Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığının 1/7/2013 tarihli ve 960 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun

27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                          S. KILIÇ                                  A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                    Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/5139

Ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet

şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim

Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığının 1/7/2013 tarihli ve 961 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun

27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                          S. KILIÇ                                  A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                    Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/5140

Ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet

şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim

Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığının 1/7/2013 tarihli ve 962 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun

27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                          S. KILIÇ                                  A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                    Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/5145

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek “154 kV Mersin 380 TM-Karacailyas Mevkii

ND Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha

isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise

irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 10/7/2013 tarihli ve

1038 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu'nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/5146
Ekli listede ili, ilçesi ve sınırları belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması yapılması; Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 11/7/2013 tarihli ve 11288 sayılı yazısı üzerine, 3/7/2005
tarihli ve 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/5164

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu

uyarınca uygulama alanı ilan edilen Şanlıurfa İlinde, ekli listede bağlılık durumu gösterilen

köy altı yerleşim biriminin ana köyden ayrılarak karşısında belirtilen adla bağımsız köy olması;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 12/7/2013 tarihli ve 11415 sayılı yazısı üzerine, adı

geçen Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/5171

Ekli “Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 18/7/2013 tarihli ve 11790 sayılı yazısı üzerine,

Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim

Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek Okul Sütü Programı (Program)
kapsamında bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine süt içme
alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı
büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla, 2013-2014 eğitim öğretim yılından başlamak
üzere 2 eğitim öğretim yılı süresince UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin esasların belirlen-
mesidir.

(2) Özel öğretim kurumları (bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul)
Programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde velinin isteği esas alı-
narak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda Programın kapsamı dışında tutulur.

Miktar, takvim, üretim ve sevkiyat
MADDE 2 – (1) Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullarda her öğrenciye, bu

maddede belirtilen esaslar çerçevesinde haftada 3 gün, 200 ml sade, yağlı UHT içme sütü da-
ğıtılır.

(2) Program doğrultusunda dağıtılacak sütün temini ve dağıtım takvimi, her eğitim ve
öğretim yılı için 7 nci madde kapsamında çıkarılacak tebliğle belirlenir.

(3) Program süresince yapılacak okul sütü sevkiyatları Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca belirlenecek kriterlere uygun olarak yapılır.

(4) Okul sütü sevkiyatları, il içinde, il milli eğitim müdürlüklerinin organizasyonu ve
kontrolünde yüklenici tarafından yapılır.

(5) UHT içme sütü; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında,
ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu çerçevesinde temin edilir.

Görev, sorumluluk ve organizasyon
MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında;
a) Programın koordinasyonu ile okul sütünün tedariki ve illere dağıtımından Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığı,
b) Okul Sütü Komisyonu tarafından kabul edilen sütün muhafaza edilmesi ve/veya et-

tirilmesi ve uygun şartlarda tüketiminin sağlanmasından Milli Eğitim Bakanlığı,
c) Program uygulama döneminde öğrencilerin süt tüketim alışkanlıklarındaki değişik-

liklere ve uzun dönemde gelişmelerine ilişkin çalışmaların yapılması, incelenmesi ve sonuçların
Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılmasından Sağlık Bakanlığı,

sorumludur.
(2) Aile hekimleri, öğretmenler ve/veya veliler tarafından süte karşı duyarlılığı tespit

edilen öğrenciler okul yönetimleri tarafından Program dışında tutulur.
(3) Program süresince okul sütünün teslim alınması, depoda muhafazası ve tüketimi ile

içerik ve formatı Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte belirlenecek öğrenci
bilgilerinin e-okul sistemine kaydedilmesi, verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir ol-
ması Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır.
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(4) Dağıtılacak UHT içme sütü, yurt içinde üretilen çiğ sütten Türk gıda mevzuatına
uygun olarak elde edilir ve ambalajının şekli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

(5) İllerde; milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il gıda, tarım ve hay-
vancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı müdürlüğü tem-
silcilerinden oluşan ve Programın yürütülmesinden sorumlu İl Okul Sütü Komisyonu kurulur.
İl Okul Sütü Komisyonu, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapar ve sekreteryası
il milli eğitim müdürlüğünce yürütülür.

(6) Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk gıda
mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi il gıda, tarım ve hayvancılık
müdürlüklerince yapılır.

(7) Teknik şartnameye uygun olduğu halde çeşitli nedenlerle (okulların kayıtlı öğrenci
sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eği-
time geçici olarak ara verilmesi ve benzeri) dağıtımı yapılamayan sütler İl Okul Sütü Komis-
yonlarınca, öncelik veli izni olan diğer kurumlardaki öğrenciler olmak üzere mahallinde de-
ğerlendirilir.

Eğitim ve tanıtım
MADDE 4 – (1) Programın tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve Programda

yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Ba-
kanlığı ve Sağlık Bakanlığının katılımıyla Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

(2) Program için gerekli eğitim ve tanıtım etkinlikleri ile materyallerinin temini, dağı-
tımı, yayım ve iletişim faaliyetleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda,
Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

Finansman ve ödemeler
MADDE 5 – (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığına genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanır.
(2) Okul Sütü Komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilen sütlere ilişkin olarak,

7 nci madde kapsamında çıkarılacak tebliğde belirtilecek süreler içinde Valiliklerce düzenle-
necek onaylı muayene ve kabul tutanağı yazıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gön-
derilir. Ödemeler, söz konusu tebliğde belirtilecek esaslar çerçevesinde, muayene ve kabul tu-
tanaklarına istinaden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanacak icmallere göre
yapılır.

Denetim ve cezai hükümler
MADDE 6 – (1) Programla ilgili ödemeler ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak

tedbirleri, Programdaki sorumluluklarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alır.

(2) Haksız ödemelerin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen
gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar
MADDE 7 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; Milli Eğitim Bakanlığı

ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıka-
rılacak tebliğle belirlenir.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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           Karar Sayısı : 2013/5178

Adana İli, Seyhan İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli kroki ile

listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının 10/7/2013 tarihli ve 3966 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/5179

Adana İli, Kozan İlçesi, Mahmutlu ve Yarımoğlu mahalleleri sınırları içerisinde bulunan

ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kentsel dönüşüm ve gelişim

proje alanı ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10/7/2013 tarihli ve 3967 sayılı

yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/5181

Bağlantı Anlaşması uyarınca tesis edilecek “154 kV Nacarlı TM-Yakaköy TM Enerji

İletim Hattı (Yenileme) Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden

taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı

kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele

kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 10/7/2013 tarihli ve 1039 sayılı yazısı

üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/5182

Bağlantı Anlaşması uyarınca tesis edilecek “154 kV Yakaköy TM-Karacailyas Mevkii

ND Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha

isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise

irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 10/7/2013 tarihli ve

1036 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/5183

Bağlantı Anlaşması uyarınca tesis edilecek “154 kV Akbelen TM-Karacailyas Mevkii

ND Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha

isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise

irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 10/7/2013 tarihli ve

1035 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/5184

Erzincan İli, Merkez İlçe, Uluköy Beldesi, Faik Osman, Eyüp Sultan ve Fatih mahal-

leleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın

riskli alan olarak belirlenmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10/7/2013 tarihli ve 3961 sayılı

yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun

2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığından:

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 5)

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Ala-

cakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve

Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanunun uygulamasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

6495 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca geçici

2 nci maddenin birinci fıkrası 1/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, ikinci ve üçüncü fıkra-

ları ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

I - KANUN HÜKMÜ

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmü aşağıda yer almaktadır.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Ya-

pılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında borçları

yapılandırılan ve bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla Kanundan yararlanma hakları de-

vam eden il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

haiz kuruluşların, 6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve

Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitleri, bu borçluların 6111 sayılı Kanunun 18 inci mad-

desine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresinde ödenir.

Bu şekilde ödeme süresi uzatılan taksitlerin son taksitle birlikte ödenmesi hâlinde bu taksitlere

geç ödeme zammı tatbik edilmez.

(2) 2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil)

önce verilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş

olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş

olan idari para cezaları için Ekim 2013 ayı sonuna kadar 6111 sayılı Kanun hükümlerinden ya-

rarlanmak üzere ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunulması hâlinde söz konusu cezalar 6111

sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır. Şu kadar ki, 6111 sayılı Kanun hüküm-

lerine göre hesaplanan tutar, 1,05 kat sayısı ile çarpılır ve Kanun hükümlerine göre ödenecek

tutar bulunur, bulunan tutarın tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç

eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu hüküm, fıkra kapsamına giren ve aslı ödenmiş idari para ce-

zalarının fer’îleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce bu madde

kapsamına giren alacaklardan tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.
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(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre 6111

sayılı Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşları yet-

kilidir.”

Bu Tebliğde, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 6111

sayılı Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden

geçici 2 nci maddenin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

II - UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A- Geçici 2 nci Maddenin Birinci Fıkra Hükmünün Uygulaması

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile;

- 1/6/2013 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakları devam eden,

- İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

haiz kuruluşların,

6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayla-

rında ödenmesi gereken taksitlerinin, aynı Kanunun 18 inci maddesine göre tercih ettikleri

taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesine imkan sağlan-

mıştır.

Bu itibarla, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasından 1/6/2013

tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakları devam eden il özel idareleri, beledi-

yeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yararlanabile-

ceğinden, bu borçluların dışında 6111 sayılı Kanundan yararlanmış olan diğer borçluların bu

fıkra hükmünden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Fıkra hükmünden yararlanacak olan il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müs-

takil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların bu fıkra hükmünden yararlanabilmek

için herhangi bir başvuruda bulunmaları gerekmemektedir.

Anılan fıkra uyarınca 6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz,

Ağustos ve Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitlerin, bu borçluların 6111 sayılı Kanunun

18 inci maddesine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresi

sonuna kadar ödenmesi hâlinde bu taksitlere 6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine istinaden

hesaplanan geç ödeme zammı tatbik edilmeyecektir. Ancak, söz konusu taksitlerin 6111 sayılı

Kanunun 19 uncu maddesine istinaden son taksiti izleyen ayda ödenmesi halinde bir aylık süre

için geç ödeme zammı hesaplanacaktır.

Öte yandan, ödeme süreleri uzatılan taksitler, ilgili ayında ödenebileceği gibi son taksit

ödeme süresinden önce de ödenebilecektir.

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası 1/6/2013 tarihinden geçerli

olmak üzere yürürlüğe girmekle birlikte geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Bu

maddenin yayımlandığı tarihten önce bu madde kapsamına giren alacaklardan tahsil edilen tu-

tarlar red ve iade edilmez.” hükmü nedeniyle maddenin yayımlandığı 2/8/2013 tarihi itibarıyla

taksitlere yönelik yapılmış olan tahsilatların red ve iade edilmeyeceği tabiidir.
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Öte yandan, ödeme süresi bu fıkra ile uzatılan taksitler, 6111 sayılı Kanunun 19 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, tercih edilen

taksit seçeneğine göre belirlenen son taksitin ödeme süresinin rastladığı takvim yılında ödene-

cek taksitler olarak dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre hesaplanan veya

artırılan vergilere ilişkin olarak fıkra hükmünden yararlanacak olan borçluların, 2013 yılının

Temmuz ve Eylül aylarında ödemeleri gereken taksitlerinin ödeme süreleri, tercih ettikleri

taksit seçeneğine göre belirlenen son taksit ödeme süresi olarak yeniden belirlendiğinden, bu

süre içerisinde bu taksitlere yönelik yapılacak ödemelere 6111 sayılı Kanunun 9 uncu madde-

sinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gecikme zammı hesaplanmayacaktır.

Örnek 1 - 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve

36 taksit ödeme seçeneğini tercih eden (A) Belediyesi, geçici 2 nci maddenin birinci fıkrasının

yürürlüğe girdiği 1/6/2013 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaya de-

vam etmektedir. 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince Temmuz

2013 ve Eylül 2013 ayına ilişkin taksitlerin ödeme süresi, son taksit olan Mart 2017 ayına uza-

tıldığından, (A) Belediyesi tarafından bu taksitlerin Mart 2017 ayında ödenmesi halinde her-

hangi bir geç ödeme zammı hesaplanmayacaktır. Ancak, bu taksitlerin son taksit ödeme süresi

olan Mart 2017 ayında ödenmeyip, bu taksiti izleyen Nisan 2017 ayında ödenmesi halinde bir

aylık süre için geç ödeme zammı hesaplanması gerekmektedir.

Öte yandan, (A) Belediyesi tarafından 2017 takvim yılında Ocak 2017 ve Mart 2017

aylarında ödenmesi gereken taksit sayısı Temmuz 2013 ve Eylül 2013 aylarına ilişkin taksitler

ile birlikte dört olmuştur. 6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince bir takvim yılında

ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı

kaybedildiğinden, (A) Belediyesinin, Kanun hükmünden yararlanmaya devam edebilmesi için

2017 takvim yılında ödenmesi gereken dört taksitten en az ikisini ödeme süresi içerisinde öde-

mesi gerekmektedir. Diğer iki taksitin ise en geç, son taksit olan Mart 2017 ayını takip eden

Nisan 2017 ayında geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gerektiği tabiidir.

Örnek 2 - 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında borçlarını 6 taksit seçene-

ğine göre yapılandıran (B) Belediyesinin ilk taksit ödeme süresi, Şubat 2013 ayında başlamak-

tadır.

(B) Belediyesi, 6495 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla Şubat 2013, Nisan

2013 ve Haziran 2013 taksitlerini  ödememiştir.

6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca bir takvim yılında ikiden fazla taksitin

süresinde ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmektedir.

Ancak, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası 1/6/2013 tarihinden

geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, Haziran 2013 ayında ödenmesi gereken taksit, son

taksit ödeme süresi olan Aralık 2013 ayında ödenebilecektir. Bu nedenle, (B) Belediyesi Ha-

ziran 2013 ayına ilişkin taksiti süresinde ödememesi nedeniyle 6111 sayılı Kanun hükümle-

rinden yararlanma hakkını kaybetmeyecek, bu kapsamda ödemelerini yapabilecektir.
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B - Geçici 2 nci Maddenin İkinci Fıkrası Hükmünün Uygulaması

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 13/10/1983 tarihli ve

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma

Kanununa göre verilen ve fıkra kapsamına giren idari para cezalarının, 6111 sayılı Kanun hü-

kümlerine göre yapılandırılarak ödenmesi imkanı getirilmektedir.

1 - Kapsam ve Başvuru

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren idari para

cezaları ile fıkra hükmünden yararlanmak için yapılacak başvuruya ilişkin açıklamalar aşağıda

yer almaktadır.

a) Kapsam

Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına, 2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı

Kanuna göre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve 6495 sayılı Kanunun geçici

2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş

olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi henüz

geçmemiş olan idari para cezaları girmektedir.

Bu cezalardan aslı ödenmiş olanların fer’ileri hakkında da bu fıkra hükmünden yarar-

lanılması mümkündür. Ayrıca, geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi itibarıyla

asıllarından bir kısmı ödenmiş idari para cezalarının ödenmemiş kısmı için fıkra hükmünden

yararlanılabileceği tabiidir.

2918 sayılı ve 4925 sayılı kanunlara göre verilen idari para cezalarının bu fıkra kapsa-

mında değerlendirilebilmesi için idari yaptırım karar tutanaklarının 31/12/2010 tarihinden (bu

tarih dahil) önce düzenlenmiş olması şarttır. Bu tarihten sonra düzenlenen idari yaptırım ka-

rarlarında yer alan cezalar için 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından

yararlanılamayacaktır.

Öte yandan, 31/12/2010 tarihinden önce 2918 sayılı ve 4925 sayılı kanunlara göre ve-

rilmiş olmakla birlikte 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 2/8/2013

tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezaları fıkra kapsamına

girmemektedir.

b) Başvuru

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden yararlanılabil-

mesi için 31 Ekim 2013 tarihine kadar (bu tarih dahil)  bu Tebliğ ekinde yer alan ve kesinleşmiş

ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezaları

için EK:1 dilekçe ile dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları

için ise EK: 2 dilekçe ile ayrı ayrı ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulması şarttır.

Kapsama giren idari para cezalarından birden fazla vergi dairesine borcu olan borçlu-

ların her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

Borçlular, anılan fıkra kapsamına giren tüm idari para cezaları için fıkra hükmünden

yararlanabilecekleri gibi talep edecekleri cezalar için de yararlanabileceklerdir.

17 Ağustos 2013 – Sayı : 28738                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 53



Bununla birlikte, borçlular fıkra kapsamındaki kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde

ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezası borçları için bağlı bulundukları

vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla, Başkanlığımız internet adresi

(www.gib.gov.tr) üzerinden internet vergi dairesine erişmek suretiyle ya da bulundukları

ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuru yapmaları

mümkündür. Bu takdirde ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri tarafından

tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi dairesinde imza kar-

şılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden

doğrudan, e-posta yoluyla veya taahhütlü posta yolu ile verilebilecektir.

Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller tarafından açılan davalardan

vazgeçme yetkisi kanuni temsilcilerine ait olduğundan, fıkra hükmünden yararlanma başvu-

ruları bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. Aynı şekilde, iflas halinde olan mü-

kelleflerin başvurularının iflas idaresi tarafından yapılması gerekmektedir.

Fıkra kapsamına giren idari para cezalarını daha önce 6111 sayılı Kanun kapsamında

yapılandıran ancak bu Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçluların da bu fıkra hük-

münden yararlanmak için ilgili vergi dairelerine başvurmaları mümkündür.

Fıkra kapsamına girdiği halde tutanakları ilgili vergi dairelerine intikal etmemiş olan

idari para cezalarıyla ilgili olarak, borçlular vergi dairelerine idari yaptırım karar tutanaklarını

ibraz ederek başvuruda bulunabileceklerdir.

2- Alacak Tutarının Tespiti

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olan idari para

cezalarının 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılması gerektiğinden, 6495

sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi iti-

barıyla; kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan

idari para cezaları 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre, dava açılmış ya da

dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları ise anılan Kanunun 3 üncü maddesi hü-

kümlerine göre yapılandırılacaktır.

a) 6495 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlüğe Gir-

diği 2/8/2013 Tarihi (Bu Tarih Dahil) İtibarıyla Kesinleşmiş Olan İdari Para Cezaları

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olan idari para

cezalarından anılan fıkranın yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla kesin-

leşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olanlar 6111 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre yapılandırılacağından, söz konusu idari para ceza-

larının tamamı ile bunlara bağlı fer’i amme alacakları yerine, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı

25/2/2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;

ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine TEFE/ÜFE

aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, fıkrada belirtilen katsayı ile çarpılması

sonucu bulunan tutarın geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde öden-

mesi şartıyla cezaya bağlı fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
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Fıkra kapsamında olup geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği
2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş
veya ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezaları veya aslı ödenmiş idari para cezasına
bağlı fer’i alacaklar, 12/3/2011 tarihli ve 27872 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel
Tebliğinin II/B bölümünün ilgili açıklamalarına göre yapılandırılacaktır.

Ayrıca, 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden yararlanma şartlarından birisi de dava
açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan,
6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden yararlanmak üzere baş-
vuran borçluların, tahsilat işlemleriyle ilgili olarak dava açmamaları, açılmış davalardan vaz-
geçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Örnek 3- 26/2/2010 vadeli, 1.321,00 TL tutarlı trafik idari para cezası 6495 sayılı Ka-
nunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kesinleşmiş
ve ödenmemiş alacak halindedir. Bu alacak için anılan fıkra hükmünden yararlanılmak isten-
mesi durumunda ödenmesi gereken alacak tutarı ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı 6111
sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

* Vade tarihinden 6495 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (bu tarih hariç) geçen
süre için hesaplanan faiz oranı %210 olmakla birlikte 2918 sayılı Kanunun 115 inci maddesine
göre trafik idari para cezalarına hesaplanacak olan faiz tutarı trafik idari para cezasının iki
katını geçemeyeceğinden, faiz oranı %200 olarak dikkate alınmıştır.

Ödenecek Tutar

İdari Para Cezası : 1.321,00 TL
TEFE/ÜFE Tutarı (% 200 Faiz Yerine) :    136,99 TL
Katsayı Tutarı (1,05) :      72,90 TL
TOPLAM :  1.530,89 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacak

% 200 Faiz : 2.642,00 TL
TOPLAM : 2.642,00 TL

Yukarıda belirtilen şekilde katsayı dahil hesaplanan toplam 1.530,89 TL'nin Kanunda
öngörülen süre ve şekilde ödenmesi durumunda, toplam 2.642,00 TL tutarındaki faizin tahsi-
linden vazgeçilecektir.
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Örnek 4- 10/12/2010 tarihinde 2918 sayılı Kanuna göre verilen 2.763,00 TL tutarlı tra-

fik idari para cezası, mükellefe 10/10/2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. 6495 sayılı Kanunun ge-

çici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla söz konusu idari para

cezası kesinleşmiş ve ödenmemiş alacak halindedir. Söz konusu trafik idari para cezası için

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanılmak istenmesi duru-

munda ödenmesi gereken alacak tutarı 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında aşağı-

daki şekilde hesaplanacaktır.

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına 31/12/2010 ta-

rihinden (bu tarih dahil) önce verilmiş trafik idari para cezaları girmekte olup bu alacakların

6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması sırasında 2918 sayılı Kanunun 115 inci

maddesine göre hesaplanan faiz (aylık %5) yerine 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre

25/2/2011 tarihine (bu tarih hariç) kadar TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacak ve geçici 2 nci mad-

denin ikinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanan tutarların fıkrada öngörülen şekilde ödenmesi

durumunda hesaplanan %5 faizlerin tahsilinden vazgeçilecektir.

6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen trafik idari para ce-

zalarının vade tarihleri 25/2/2011 tarihinden sonra oluşacağından, bu durumdaki alacaklara

6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında 25/2/2011 tarihine kadar hesaplanacak

TEFE/ÜFE tutarı bulunmayacaktır. Ancak, tahsilinden vazgeçilecek fer’i alacak olan %5 faiz-

lerin ne kadarının tahsilinden vazgeçildiğinin hesabında trafik idari para cezasının vade tari-

hinden 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 2/8/2013

tarihine (bu tarih hariç) kadar geçen süre esas alınacaktır.

Örnek olayda, trafik idari para cezası 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/2/2011

tarihi itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş konumda olduğundan vade tarihi 6111 sayılı Kanu-

nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra oluşmuştur. Bu durumda 6111 sayılı Kanunun 2 nci mad-

desi kapsamında alacağın vade tarihinden 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar

geçen süre için hesaplanması gereken bir faiz tutarı bulunmamakta, dolayısıyla hesaplanacak

bir TEFE/ÜFE tutarı da oluşmamaktadır. Bu nedenle, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad-

desinin ikinci fıkrası kapsamında ödenecek tutar, alacak aslının 1,05 katsayısı ile çarpılması

suretiyle bulunacak tutardan oluşacaktır.

Bu durumda, 2.763,00 TL trafik idari para cezasının 1,05 katsayısı ile çarpılması sonucu

bulunan 2.901,15 TL’nin geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde öden-

mesi durumunda aşağıda hesaplanması gösterilen 2.901,15 TL tutarındaki %5 faizlerden oluşan

fer’i alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.
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Örnek 5- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 28/9/2009 tarihli ve 851,00 TL

tutarlı trafik idari para cezası aynı tarih itibarıyla tebliğ edilmiştir. Söz konusu trafik idari para

cezasının aslı 15/6/2011 tarihinde ödenmiştir. Trafik idari para cezasına ilişkin faize ait ödeme

emri mükellefe 8/2/2013 tarihinde tebliğ edilmiş ve mükellefçe ödeme emrine karşı dava açıl-

mıştır. Ancak, ihtilaf ilk derece yargı merciinde devam ederken yürürlüğe giren 6495 sayılı

Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanmak suretiyle trafik idari para ce-

zasına ilişkin faiz alacağı ödenmek istenmiştir. Söz konusu alacak 6111 sayılı Kanunun 2 nci

maddesi kapsamında yapılandırılabilecektir.

Trafik idari para cezası aslı ödenmiş olduğundan, trafik idari para cezası alacağının

vade tarihi olan 28/10/2009 tarihinden ödendiği tarih olan 15/6/2011 tarihine kadar hesaplan-

ması gereken %5 faiz yerine, 28/10/2009 tarihinden 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği

25/2/2011 tarihine (bu tarih hariç) kadar geçen süre için TEFE/ÜFE tutarının hesaplanması ge-

rekmektedir.

Bu durumda uygulanacak olan toplam TEFE/ÜFE oranı % 13,18’tir.

Toplam TEFE/ÜFE tutarı ise (851,00 x % 13,18 =) 112,16 TL olacaktır.

6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında hesaplanan 112,16 TL’nin 1,05 katsa-

yısı ile çarpılması sonucunda bulunan (112,16 x 1,05 =) 117,77 TL’lik tutarın, 6495 sayılı Ka-

nunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde he-

saplanan %5 faizlerin tutarı olan (851,00 x %100 =) 851,00 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu durumda, cezaya muhatap olanın 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci

fıkrasından yararlanma talebinin ve davadan vazgeçtiğine ilişkin iradesinin bulunduğu başvuru

dilekçesini 31 Ekim 2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine vermesi ve vergi dairesince da-

vadan vazgeçildiğine ilişkin iradenin yer aldığı dilekçenin bir örneğinin davanın devam ettiği

mahkemeye gönderilmesi gerekmektedir.

Örnek 6- 18/10/2010 tarihinde verilen 130,00 TL tutarlı trafik idari para cezası

10/3/2011 tarihinde tebliğ edilmiş olup, alacak aslı 16/5/2011 tarihinde ödenmiştir. Ancak, vade

tarihi olan 10/4/2011 tarihi ile ödeme tarihi olan 16/5/2011 tarihi arasındaki 2 aylık süreye

2918 sayılı Kanunun 115 inci maddesi gereğince aylık %5 faiz oranı üzerinden hesaplanan

(130,00 X 2 X %5=) 13,00 TL tutarlı fer’i alacak ödenmemiştir. 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci

maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla söz konusu idari para cezasına

ilişkin fer’i alacak kesinleşmiş ve aslı ödenmiş alacak halindedir.

Söz konusu trafik idari para cezası dönem itibarıyla 6495 sayılı Kanun kapsamına gir-

mekte, ancak 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş

ve dolayısıyla vadesi geçmemiş olduğundan, bu alacak için herhangi bir faiz ve buna bağlı ola-

rak TEFE/ÜFE hesaplaması yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, 6495 sayılı Ka-

nunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ödenecek bir tutar bulunmadığından,

borçlunun başvurusu aranmaksızın söz konusu trafik idari para cezasına vade tarihinden ödeme

tarihine kadar geçen süre için hesaplanan 13,00 TL’lik faiz tutarının tahsilinden vazgeçilecektir.
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b) 6495 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlüğe Gir-

diği 2/8/2013 Tarihi (Bu Tarih Dahil) İtibarıyla Kesinleşmemiş Olan İdari Para Cezaları

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olan idari para

cezalarından, anılan fıkranın yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla dava

açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olanlar, 2/8/2013 tarihi itibarıyla mevcut hukuki du-

rumları esas alınarak 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine ve 1 Seri No.lu Bazı

Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin III/B-6

bölümünde yapılan açıklamalara göre  yapılandırılacaktır.

Alacakların yapılandırılması sırasında hesaplanacak olan TEFE/ÜFE tutarları, 6111 sa-

yılı Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas

alınarak hesaplanacaktır.

Ayrıca, 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanma şartlarından birisi de dava

açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan,

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden yararlanmak üzere baş-

vuran borçluların, bu alacakla ilgili olarak dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri

ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Davadan vazgeçerek fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçlunun açmış olduğu

davada vergi dairesinin dışında bir idarenin taraf olması halinde, davadan vazgeçtiğine ilişkin

iradenin yer aldığı üç örnek olarak tanzim edilmiş başvuru dilekçesi vergi dairesine verilecek

ve vergi dairesince dilekçenin iki örneği ivedilikle taraf olan idareye gönderilecektir. Taraf olan

idare ihtilafın aşamasına ilişkin bilgiyi vergi dairesine bildirecek ve dilekçenin bir örneğini

derhal ilgili mahkemeye gönderecektir.

Birden fazla dava dosyası bulunan mükellefler dilekçelerinde, hangi dava dosyası için

fıkra hükmünden yararlanmak istediklerini Tebliğe ekli (EK:2) dilekçede belirteceklerdir.

Örnek 7- 20/7/2010 tarihinde verilen ve 24/5/2011 tarihinde tebliğ edilmiş olan 270,00 TL

tutarlı trafik idari para cezasının iptali amacıyla 30/5/2011 tarihinde sulh ceza mahkemesinde

dava açılmıştır. 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği

tarih itibarıyla söz konusu idari para cezası ihtilaflı ve ödenmemiş alacak halindedir.

Dava devam ederken cezaya muhatap olan kişi, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad-

desinin ikinci fıkrasından yararlanmak üzere davasından vazgeçerek başvuru dilekçesini ilgili

vergi dairesine vermiştir.

Vergi dairesince, başvurunun 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamına girip gir-

mediğini tespit etmek amacıyla iki örnek dilekçe emniyet birimine gönderilerek ihtilaf aşama-

sıyla ilgili bilgi talep edilmiştir. İlgili idare ihtilafın 2/8/2013 tarihi itibarıyla devam ettiğini

vergi dairesine bildirmiş ve dilekçenin bir örneğini derhal yargılamanın devam ettiği mahke-

meye göndermiştir.

Örnek olayda, trafik idari para cezasının vadesi 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı

25/2/2011 tarihinden sonraki bir tarih olan 24/6/2011 tarihi olduğundan, mükellefin 6495 sayılı

Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanması durumunda, 6111 sayılı Ka-

nunun 3 üncü maddesi kapsamında TEFE/ÜFE tutarı hesaplaması yapılamayacaktır.
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Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sulh ceza mah-

kemesinde ihtilafı devam eden trafik idari para cezasının 6111 sayılı Kanunun 3 üncü madde-

sinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılandırılması gerekmekte olup, alacak aslının %50’si olan

(270,00 X %50 =) 135,00 TL’nin 1,05 katsayısı ile çarpılması sonucunda bulunan 141,75 TL’lik

tutarın anılan fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bakiye 135,00 TL trafik idari

para cezası ile bu alacağa hesaplanması gereken %5 faizlerin tutarı olan 351,00 TL’nin tahsi-

linden vazgeçilecektir.

3- Ödeme Süresi, Şekli ve Katsayı Uygulaması

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında “…6111 sayılı Kanun

hükümlerine göre hesaplanan tutar, 1,05 kat sayısı ile çarpılır ve Kanun hükümlerine göre öde-

necek tutar bulunur, bulunan tutarın tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 ayla-

rında üç eşit taksitte ödenmesi şarttır...” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden

6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre alacakların yapılandırılması sonucu bulunan tuta-

rın, (1,05) katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutar geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası

kapsamında ödenmesi gereken tutar olacaktır. Bu şekilde bulunan tutarın üç eşit taksit halinde

Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, borçlular yapılandırılan alacak tutarını peşin olarak da ödeyebileceklerdir. Peşin

ödemelerde de yapılandırılan alacak tutarının katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın

ödenmesi şarttır.

Yapılandırılan alacağa ilişkin taksitlerin ödeme sürelerinde ödenmemesi halinde, 6111

sayılı Kanunun 19 uncu maddesi hükümleri bu taksitler için de uygulanacak ve bu taksitler

son taksiti izleyen ayın sonuna kadar (30 Nisan 2014) geç ödeme zammı ile birlikte ödenebi-

lecektir.

III- DİĞER HUSUSLAR

1- 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olup 6111

sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine göre yapılandırılacak idari para cezalarına,

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinde düzenlenmiş olan

indirimli ödeme hükümleri ayrıca tatbik edilmeyecektir.

2- Borçluların geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerinden yararlanmak amacıyla

davadan vazgeçmeleri halinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecektir.

3- Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda

bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak maddenin

yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacak ve

bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekalet ücreti bulunması ha-

linde bu tutarlar idareden talep edilemeyecektir. Aynı şekilde, 2/8/2013 tarihinden sonra tebliğ

edilen kararlar üzerine işlem yapılamayacağından, idare lehine hükmedilmiş yargılama giderleri

ve vekalet ücreti de borçludan talep edilemeyecektir.

4- Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında olup kesinleşmiş ancak vadesi gel-

diği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olan alacaklara ilişkin olarak anılan fıkra
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hükmünden, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sa-

yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri

nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan

kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir.
5- 6111 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin, 6495 sayılı

Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine istinaden yapılandırılan alacaklarla
ilgili olarak da tatbik edileceği tabiidir.

6- Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ödenmesi gereken tutarlar Gelir
İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla ödenebilecektir.
Ancak, bankaların uygulama geliştirmeleri halinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de
kredi kartıyla tahsilat işlemleri yapılması mümkündür.

7- Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında olan idari para cezalarından,
2/8/2013 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi
geçmemiş olanlar, 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre yapılandırılacaktır.
6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden yararlanma şartlarından birisi de açılmış davalardan
vazgeçilmesi olduğundan, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmün-
den yararlanmak üzere başvuran borçluların, tahsilat işlemlerinden dolayı açmış oldukları da-
valardan vazgeçmeleri üzerine bu davalar sulh yoluyla sonuçlanacaktır.

Bu nedenle, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca alacağın takibi için düzen-
lenerek tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılmış olan davalara konu alacaklar için fıkra hük-
münden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, ödeme emrine karşı açılmış dava-
lardan da vazgeçildiğinden, 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince %10 oranındaki
haksız çıkma zammı talep edilmeyecektir.

8- Geçici 2 nci madde kapsamına giren alacaklara karşılık;
- Maddenin yayımlandığı 2/8/2013 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar,
- Madde kapsamında tahsil edilen tutarlar,
red ve iade edilmeyecektir.
9- Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasından yararlanmak üzere yazılı olarak yapılan

başvuruların, taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi
posta ile gönderilmesi halinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi
olarak dikkate alınacaktır.

10- Bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçelerinin borçlularca çoğaltılmak suretiyle
kullanılması mümkündür.

11- Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasına istinaden 6111 sayılı Kanunun ilgili madde-
lerine göre yapılandırılan ve süresinde ödenen alacaklara, fıkrada öngörülen katsayı uygulaması
hariç olmak üzere, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden sonraki süreler için
faiz, gecikme zammı gibi herhangi bir fer’i alacak tatbik edilmeyecektir.

12- Geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası ile ilgili olarak bu Tebliğde yapılan  açıkla-
malar il özel idareleri ve belediyeler için de uygulanacaktır.

13- Geçici 2 nci maddenin uygulamasıyla ilgili olarak bu Tebliğde yer alan açıklama-
ların yanı sıra 6111 sayılı Kanunun genel düzenleyici işlemlerinde yapılan açıklamaların da
dikkate alınacağı tabiidir.

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 62)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlık-

larınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı

maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alı-

narak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Tak-

dirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme

bağlanmıştır.

Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış

sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2014 yılında uygulanacak bina metrekare

normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Teb-

liğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.
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TEMMUZ GÜNSÜZLERİ CAYMAZ 
1200-2 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

17 Ağustos 2013 

CUMARTESİ 
Sayı : 28738 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Dinar Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No   : 2012/73 

Karar No : 2012/421 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar 

numarası yazılı 06/12/2012 tarihli ilamı ile hakkında 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2 maddeleri 

ve 5271 S. CMK'nun 223/8 maddesi gereğince düşme kararı verilen Ferit ve Arziye oğlu, 

01/04/1941 doğumlu, Afyonkarahisar, Dinar, Bağcılar mah/köy nüfusuna kayıtlı HAMDİ 

COŞKUN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 5991 

————— 

Esas No   : 2011/54 

Karar No : 2013/79 

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 28/02/2013 

tarihli ilamı ile hakkında 5237 S. TCK'nun 73/4 ve 5271 S. CMK'nun 223/8 maddesi gereğince 

düşme kararı verilen Bayram ve Perihan oğlu, 02/02/1969 doğumlu, Afyonkarahisar, Dinar, 

Okçular Köyü nüfusuna kayıtlı İLKAY KAYI tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama 

emri tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 5992 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.000 TL ile en çok 44.569,17 TL arasında değişen; 

22/08/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 100 TL, en çok 

4.456,92 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto vb cinsi 14 (ondört) adet araç; 

açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki ihale 

salonunda 23/08/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) 

bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 7049/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ 

KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 223 TL. ile en çok 17.394 TL. arasında değişen; 26/08/2013 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 22,50 TL. en çok 1.739,50 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen şeker ve çay cinsi 34 grup eşya açık artırma suretiyle, 

Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet 

binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 27/08/2013 tarihinde saat: 09.30 'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7052/1-1 
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300 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 

olan, 300 adet dizüstü bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.08.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 7081/1-1 
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53 SET CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

Başhekimliği ihtiyacı 53 set cerrahi alet, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya 

Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 28/08/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin. Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7082/1-1 
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SÜLFÜRİK ASİT FABRİKASI TAMİR VE TADİLATI YAPTIRILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt No: 2013/108776 

1 - İhalenin Konusu: Sülfürik Asit Fabrikası Tamir ve Tadilatı Hizmet Alımı işidir. 

2 - Şartnameler; 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 

adresinde,  

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir, 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı  

  (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/Ankara 

  Tel : 0 312 294 22 31) 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü  

  (Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü  

  (Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray/İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 

  (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 

85,00 TL karşılığı temin edilebilir. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 95,00 TL 

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29 

nolu hesaba yatırılabilir 

3 - İhalenin yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve 

Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR 

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 29.08.2013 Perşembe günü Saat: 14.00 

5 - İhale Usulü : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale 

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İSTEKLİLER; 

6.1. Teklif Mektubunu, 

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

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

belgesini;  

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

olduğunu gösterir belgeyi, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini; 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
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- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler 

teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,  

6.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ortaklık Durum Belgesini, 

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

6.10. İş Deneyim Belgesini,   

- Endüstriyel Tesisler için Mekanik İmalat, Montaj işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

teklif zarfına koyacaklardır. 

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 14. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 29.08.2013 Perşembe günü Saat: 14.00’e kadar 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 

Evrak – Haberleşme Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e 

kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.  

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.  

 6947/1-1 

—— • —— 
TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE  

24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TLM16V185 TİPİ DİZEL MOTORLARDA 

KULLANILMAK ÜZERE KOMPLE TURBO KOMPRESÖR 

SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/107491 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 30 ADET KOMPLE TURBO KOMPRESÖR 

ALIMI  

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 17.09.2013 günü ve saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 150- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 7015/1-1 
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MEKANİK KRİKO SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : Mekanik kriko alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/110595 

Dosya No : 1327533 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Mekanik Kriko : 10 adet  

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 05. 09. 2013 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

4.2.1 - Referans listesi. 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05.09.2013 PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7075/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünce 31/10/2012 tarihinde 2012/123398 İhale Kayıt No ile 

yapılan “Kit Karşılığı Cihazlar Temini” ihalesinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17 inci 

maddesinin (c) bendlerinde belirtilen yasak fiil ve davranışında bulunduğu idarece tespit edilen; 

- MM Medikal İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: 

Aşağı Nohutlu Mah. Hüzni Sokak Moda Evleri Zemin Kat 6/1 YOZGAT, Yozgat Ticaret ve 

Sanayi Odası-Ticaret Sicil No: 2865, Oda Sicil No: 007460, Vergi Dai./No: Yozgat V.D. 

6220268301)’ firmasına; 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 21/12/2012 

tarihli ve 28504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle, anılan Kanunun 2 nci ve 3 

üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 

katılmaktan yasaklama kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 19/06/2013 tarihli ve Y.D. 

İtiraz No: 2013/3039 sayılı “...Dava konusu işlemin; dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın 

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI...” kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 05/08/2013 

tarihli ve 2384 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 7061/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle 63599 ada 1 parsel ve 63603 ada 2 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7062/1-1 

————— 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84220/23 nolu kesin parselasyon planı 

Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 

  

PARSEL MEVKİİ 

60453/14 Y.YAHYALAR 

60453/15 Y.YAHYALAR 

60566/3 ÖZEVLER 

60567/8 ÖZEVLER 

60567/10 ÖZEVLER 

60567/20 ÖZEVLER 

60567/21 ÖZEVLER 

60567/22 ÖZEVLER 

60576/21 ÖZEVLER 

60578/11 ÖZEVLER 7063/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/26602 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-2667680 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
İpek İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi 
Mete Eripek 

Adresi 
Haceloğlu Mah. Ankara Cad. No: 9 

Osmaneli/Bilecik 
 

T.C. Kimlik No.  31012164626 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4790029575  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Osmaneli-228  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7035/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/51308 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-2667680 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Nükleer Mühendislik İnşaat Taahhüt 

ve Ticaret Limited Şirketi 
Semih Remzi Uğur 

Adresi 

Yıldız Posta Cad. Vefa Bayırı Sok. AS 

Sitesi D Blok D: 40 Gayrettepe 

Beşiktaş/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.  12380484820 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6320071715  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
368687  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7036/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜKLER
2013/5149 Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
2013/5150 Tapu Sicili Tüzüğü

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5133 Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Projesi Kapsamında Yapılması Planlan Hızlı

Tren Demir Yolu Hattının İnşası Amacıyla Yenişehir-Vezirhan Arasında Bulunan
Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5138 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5139 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5140 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5145 Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek “154 kV Mersin 380 TM-Karacailyas
Mevkii ND Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5146 Denizli İli, Acıpayam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanlarda Arazi
Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2013/5164 Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında
Karar

2013/5171 Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar
2013/5178 Adana İli, Seyhan İlçesi, Fatih Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların

Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2013/5179 Adana İli, Kozan İlçesi, Mahmutlu ve Yarımoğlu Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer

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

2013/5181 Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek “154 kV Nacarlı TM-Yakaköy TM
Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2013/5182 Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek “154 kV Yakaköy TM-Karacailyas
Mevkii ND  Enerji İletim Hattı (Yenileme)   Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5183 Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek “154 kV Akbelen TM-Karacailyas
Mevkii ND Enerji İletim Hattı (Yenileme)  Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5184 Erzincan İli, Merkez İlçe, Uluköy Beldesi, Faik Osman, Eyüp Sultan ve Fatih
Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların  Riskli Alan Olarak
Belirlenmesi Hakkında Karar

TEBLİĞLER
— Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)
— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

NOT: 16/8/2013 tarihli ve 28737 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Milletlerarası Andlaşmalar ile
Bakanlar Kurulu Kararları 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


